Ietaupiet
līdz pat
*

38%
accu-jet® pro
Īpašs piedāvājums pipetēšanas asistentam
accu-jet® pro tikai no 2020. gada 1. septembra
līdz 31. decembrim!

BRAND. For lab. For life.®

Pipetēšanas asistents accu-jet® pro

Jūsu priekšrocības:

Darbība ar vienu roku: izvēlieties darba režīmu (gravitācijas /
iztukšošanas) un ar īkšķi noregulējiet motora ātruma
diapazonu; izmantojiet maināmo pogas spiedienu, lai precīzāk
kontrolētu uzpildes un iztukšošanas ātrumu. Ergonomisks
rokturis, perfekti līdzsvarots dizains, svars tikai 190 g – pat
ilgstoša darbošanās nebūs nogurdinoša.
accu-jet® pro tiek piegādāts ar diviem akumulatora nodalījuma
pārsegiem. Otrs pārsegs ar malām ļauj novietot instrumentu
apgrieztā veidā uz galda, lai izvairītos no pipetes adaptera
piesārņošanas.

+ Jaudīgs: uzpilda 50 ml pipeti mazāk kā 10 sekundēs.
+ Jutīgs: precīza pipetēšanas ātruma izvēle.
+ Ilgstošs: līdz pat 8 stundām nepārtrauktas darbības, bez
uzlādes.

Īpašs piedāvājums accu-jet® pro
Īpašais piedāvājums ir spēkā tikai no 2020. gada 1. septembra līdz 31. decembrim!

Ietaupiet līdz pat 38%*!
Vienkārši norādiet nepieciešamo daudzumu tabulā un nosūtiet aizpildītu
veidlapu uz SIA Doma.

 Jā, es vēlos piedalīties akcijā un pasūtīt iekārtu par īpašo cenu*:

accu-jet® pro pipetēšanas asistents Piegādes komplektācija ar niķeļa-metāla hidrīda akumulatoru, diviem akumulatora nodalījumu pārsegiem, sienas balstu, maiņstrāvas adapteri (100–240 V; 50/60 Hz) un diviem rezerves membrānas filtriem, 0,2 µm (sterili).
Kataloga Nr.

Apraksts

Daudzums

Īpašā
cena, €

26300

tumši zils, AC adapteris 100-240 V; 50/60 Hz

249,00

26301

koši sarkans, AC adapteris 100-240 V; 50/60 Hz

249,00

26302

zaļš, AC adapteris 100-240 V; 50/60 Hz

249,00

26303

karaliski zils, AC adapteris 100-240 V; 50/60Hz

249,00

Kopējā
cena, €*

Kopsumma:
Datums

Paraksts

Adrese:
Vārds

Izplatītājs:
Uzvārds

Iestāde / Uzņēmums
Iela

Pasta indekss un pilsēta

E-pasts

Telefona numurs

SIA Doma
Skanstes iela 50c, Rīga, LV-1013
Tel.: 67376289
E-pasts: info@domagroup.lv

* Visas cenas ir ieteicamās pārdošanas cenas bez PVN un transporta izmaksām. Ietaupījums procentos, salīdzinot ar BRAND cenrādi 2020.
gadam.
Jūsu pasūtījumu piegādās SIA Doma.
BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, accu-jet® S, kā arī šeit attēlotās grafiskās preču zīmes un zīmols BRAND ir reģistrētas preču zīmes vai
preču zīmes, kas pieder uzņēmumam BRAND GMBH + CO KG, Vācijā. Visas citas šeit minētās vai attēlotās preču zīmes pieder to īpašniekiem.
Tehniskas izmaiņas var tikt veiktas bez iepriekšēja brīdinājuma. Iespējamas drukas kļūdas.
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