VIP ECO –Pakastin, MDF-DU702VH-PE
-86°C pystypakastin luonnollisilla kylmäaineilla

Taloudellinen ja ympäristöystävällinen näytteensäilytys
optimaalisella hiilijalanjäljellä
•

•

•

•
•

Kylmäaineena käytetyn hiilivedyn ansiosta pakastin on energiatehokas ja
ympäristölle ystävällinen
Inverter Compressor –teknologia maksimoi jäähdytyskyvyn ja minimoi
näytteiden lämpötilanvaihtelun
VIP Plus –eristeteknologia maksimoi pakastimen sisätilavuuden ja varmistaa lämpötilan tasaisen jakautumisen pakastimen sisällä
Pakastimen tilavuus 729L ja ulkomitat (L x S x K) 1030 x 882 x 1993 mm
Värillinen LCD-kosketusnäyttö ja USB-portti helpottavat laitteen käyttöä ja
tiedon siirtoa
Kysy meiltä edullinen tarjoushinta VIP ECO –pakastimelle

Koska näytteesi ansaitsevat vain parasta!
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IncuSafe CO2 -inkubaattori, MCO-170AICUVD-PE
CO2-inkubaattori, jossa tarkka hiilidioksidin ja lämpötilan säätely

Optimaalinen solujen kasvu on mahdollista tasalaatuisessa ympäristössä
•

•

•

•
•

InCu-saFe germisidinen sisäpinta ja SafeCell UV –lamppu huolehtivat siitä,
että solut saavat kasvaa ilman kontaminaatioita.
Dual IR –sensorin ja Direct Heat –systeemi takaavat tarkan hiilidioksidin
ja lämpötilan säätelyn.
Dual Heat –sterilointi tapahtuu kahdella lämmittimellä 180°C:ssa 11 tunnissa. Melamiinivaahtoeristys estää lämmön karkaamisen steriloinnin aikana, joten inkubaattorit voi huoletta asentaa päällekkäin. Eristystekniikka mahdollistaa myös ohuet seinät, joka maksimoi inkubaattorin sisätilavuuden.
Inkubaattorin tilavuus 165L ja ulkomitat (L x S x K) 620 x 755 x 905 mm
Värillinen LCD-näyttö toimii myös käsineen läpi ja USB-portti helpottaa
tiedonsiirtoa.
Kysy meiltä edullinen tarjoushinta IncuSafe CO2 -inkubaattorille

Koska näytteesi ansaitsevat vain parasta!
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IncuSafe CO2 -inkubaattori, MCO-170AICUVH-PE
CO2-inkubaattori, jossa tarkka hiilidioksidin ja lämpötilan säätely

Optimaalinen solujen kasvu on mahdollista tasalaatuisessa ympäristössä
•

•

•

•
•

InCu-saFe germisidinen sisäpinta ja SafeCell UV –lamppu huolehtivat siitä,
että solut saavat kasvaa ilman kontaminaatioita.
Dual IR –sensorin ja Direct Heat –systeemi takaavat tarkan hiilidioksidin
ja lämpötilan säätelyn.
Nopea sterilointitekniikka vähentää huomattavasti inkubaattorin sterilointiin kuluvaa aikaa. Vetyperoksidi ja UV-valo puhdistavat turvallisesti
inkubaattorin alle kolmessa tunnissa. Mallissa on elektroninen ovenlukitus salasanalla.
Inkubaattorin tilavuus 165L ja ulkomitat (L x S x K) 620 x 730 x 905 mm
Värillinen LCD-näyttö toimii myös käsineen läpi ja USB-portti helpottaa
tiedonsiirtoa.
Kysy meiltä edullinen tarjoushinta IncuSafe CO2 -inkubaattorille

Koska näytteesi ansaitsevat vain parasta!
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