Loppuvuoden laboratoriolaite uutuudet ja tarjoukset.
Uusilla Radwag ELLIPSIS 5Y sarjan vaa'oilla viet punnituksesi uusille
ulottuvuuksille markkinoiden kehittyneimmällä näyttö/ohjauspaneelilla.
Radwag ELLIPSIS XA 110.5Y ja XA 110.5Y.A analyysivaa'at nyt loppuvuoden
tarjouksessa.

Radwag ELLIPSIS XA 110.5Y.A (kuvassa), 110g/0.01mg, tarjoushinta 9495,- €
• integroitu ionisaattori, automaattinen vaa'an tasausjärjestelmä, automaattiset ovet
• tuotetiedot
ELLIPSIS 5Y.A esite
Radwag ELLIPSIS XA 110.5Y, 110g/0.01mg, tarjoushinta 5495,- €
• semi-automaattinen vaa'an tasausjärjestelmä, manuaaliset ovet
• tuotetiedot
ELLIPSIS 5Y esite
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Radwag ELLIPSIS 5Y sarjan näyttö/ohjauspaneelin ominaisuudet:
iso 10'' kosketusnäyttö jossa valinnainen tumma tai valoisa tausta
laajennettu käyttäjävarmennus: kasvojentunnistuskamera, sormenjälkitunnistin
sekä RFID lukija. RFID toimii myös esim. tuote- tai reseptilukijana
integroitu mikrofoni ääni muistiinpanoille sekä vaa'an käskytykseen esim.
kosketusvapaan punnituksen eri vaiheissa
nelivärinen ympäristövalaistus joka kertoo vaa'an statuksen eri punnitusvaiheissa
Hotspot yhteys esim. mobiililaitteen kanssa (iOS ja Android) vaa'an kauko-ohjaukseen
laajennetut liitäntämahdollisuudet, esim. HDMI, Media Box, USB, Wi-Fi ®, ethernet
erittäin monipuolinen ohjelmisto jossa jopa 17 eri punnitusohjelmaa, 24 tietokantaohjelmaa, BWP – Better Weighing Practice järjestelmä, laaja ulkoisten punnitusolosuhteiden monitorointi, iso 32GB sisäinen muisti, pdf lukija
mukautettava näyttö/ohjauspaneeli, mm. widgetit, handy library – katso edelliset
punnitukset, graafiset käyrät, teksti muistiinpanot tai kommentit

→ Meiltä myös vaa'oille sopivat vaakapöydät, tarkistuspunnukset ja ulkoiset ionisaattorit
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MPW M-BASIC sentrifugi innovatiivisella hybridi swing-out ja kulmaroottorilla 12815C (Set 1) kaikilla lisävarustuksilla, pakettihintaan 1995,- €.

MPW M-BASIC sentrifugissa uniikki hybridi roottori joka voidaan käyttää sekä 90° swing-out
roottorina että 45° kulmaroottorina, eli ilman normaalisti vaadittavaa roottorin vaihtoa.
Ainoastaan roottorin korit käännetään haluttuun asentoon ja laite on valmis fuugaukseen.
Roottoriin mahtuu 8x15mL tai 2x50mL putket (esim. Falcon) tai 2x60mL (PRP putket), ja
maksiminopeus on 4000rpm (RCF max 2469xg). Kaikki tarvittavat lisäosat kuten roottorin
korit, ripustimet, putkikotelot ja -alustat jne. sisältyvät hintaan!
Katso sentrifugin ja hybridi roottorin toiminta käytännössä täältä: demovideo
MPW M-BASIC sentrifugissa lisäksi mm.:
• selkeä LED näyttö • ohjelmien talletus • nopeat ja pehmeät kiihtyvyys/pysäytys profiilit •
huoltovapaa induktiomoottori • matala melutaso • epävakaus sensorit • matala virrankulutus
• kompakti koko • ajastin • HOLD ja SHORT toiminnot • täyttää turvallisuuskriteerit •
tuotetiedot
→ Meiltä MPW:n koko laaja valikoima, myös lämmittävät ja jäähdyttävät sentrifugit!

♦
Elmi TW-2.03 termostaatti vesihaude + MS-01 4-paikkainen magneettisekoitin,
hanki tarjoushintaan erikseen tai vielä edullisemmin pakettihintaan.

+
995,- €
TW-2.03 tuotetiedot

+

=
395,- €
MS-01 tuotetiedot

>

1295,- €

Helppo, luotettava ja tehokas tilaasäästävä inkubaattoriratkaisu sekoituksella. Kannellinen
8.5L muoviallas ja siirrettävä termostaatti jossa säädettävä vedenkierto ja stabiili ±0.1°C
lämpötilatarkkuus. Ohut 4cm magneettisekoitin, pinta ruostumatonta terästä, paikkakohtaiset
nopeussäätimet, max 2200rpm ja 2L paikkaa kohden.
→ Meiltä kaikki Elmi:n ratkaisut sekoitukseen, lämmitykseen ja sentrifugointiin !
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LABORATORION PERUSLAITTEET JA TARVIKKEET TARJOUSHINTAAN:
● Corning-HTL Discovery Pro pipetit, starttipaketti, hinta 595,- €.
4kpl yksikanavaiset pipetit säädettävällä tilavuudella (0.5-10, 2-20, 20-200
ja 100-1000 μL), ergonomiset, tarkat ja erittäin kevyet käyttää, sopivat
kaikilla yleisimmillä kärjillä, sis. myös plexi pipettiteline, aloituspaketti
kärkiä, 4 ripustinta, kalibrointityökalut
tuotetiedot
● Hanna Instruments HI-2550 moniparametri mittari, hinta 595,- €.
mittaa samalla laitteella pH, ORP, johtokyky, TDS, NaCl ja lämpötila,
iso selkeä LCD näyttö, sisäinen muisti ja lokitoiminta, USB liitäntä,
hintaan sisältyy pH-elektrodi, EC/TDS anturi, lämpötila-anturi, 1kpl
elektrodi/anturipidike sekä aloituspaketti puskuri- ja ylläpitoliuokset
tuotetiedot
HUOM, VAIN MUUTAMA KPL JÄLJELLÄ!
● Miliot EcoLab uniikit ekologiset koeputkitelineet, hinta 29,- € / 20kpl.
kestävää kartonkia joka helppo kierrättää, kestää normaaliolosuhteissa
ja -käytössä useamman vuoden, toimitus litteänä – itse koottavat n. 30
sekunnissa, kokovaihtoehdot: 16x50mL, 36x15mL ja 36x10-12mL putkille
tuotetiedot
● Optika C-HB mikroskooppikamera, 2MP 1080p HDMI, hinta 319,- €.
SONY CMOS-kenno, universaali C-mount mikroskooppi liitettävyys,
HDMI kaapeli, 16GB SD kortti integroidulla ohjelmistolla, langaton hiiri
tuotetiedot
● Radwag PS.R1 sarjan tarkkuusvaa'at, hinta 595,- €.
tarjouksessa seuraavat mallit: PS 600.R1 (600g/1mg),
PS 750.R1 (750g/1mg), PS 1000.R1 (1000g/1mg),
PS 3500.R1.M (3.5kg/10mg), PS 4500.R1.M (4.5kg/
10mg), PS 6100.R1.M (6.1kg/10mg), lisäetuna kaikissa
vaa'oissa Wi-Fi® liitäntä vakiona
● RSLab RS-0506 sentrifugi kulmaroottorilla, hinta 495,- €.
perustason sentrifugi 6kpl 1.5 – 15mL putkille, sekoitusnopeus 3005000rpm, selkeä LCD näyttö, rpm/RCF valinta, kahden ohjelman
muisti, huoltovapaa moottori, kaikki tarvittavat adapterit sis. hintaan
tuotetiedot

♦
TARJOUKSET VOIMASSA 31.12 2022 ASTI !
Tiedustelut ja mahdolliset tilaukset voi lähettää suoraan sähköpostilla: miliot@miliot.com
Myyntiehdot löytyvät täältä: Sales terms
Tutustu tuoteportfolioomme täältä: Our portfolio
ja katso muut ajankohtaiset tarjoukset täältä: Super offers

Miliot Science toivottaa kaikille rauhallista loppuvuotta 2022!
(lataa uutiskirje pdf tiedostona täältä: https://miliot.com)
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