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HTL SWIFTPET PRO

opis
Dostosowany do pracy z pipetami od 0,5 do 100 ml

Wyświetlacz LCD sygnalizuje poziom naładowania baterii
Autoklawowalny filtr

Autoklawowalny uchwyt
Lekki i ergonomiczny

Przełącznik dozowania cieczy grawitacyjny lub z wydmuchem
W pełni naładowane baterie pozwalają na 8 godziną pracę

produkt opis nr kat.
Swiftpet PRO w komplecie: zasilacz, filtr, podstawa HTL0000390

Akcesoria HTL

produkt opis nr kat.
Uchwyt do pipetora op. 1 szt. HTL0029054

Filtr zabezpieczający 0,2 um op. 1 szt. HTL0009023

Filtr zabezpieczający 0,45 um op. 1 szt. HTL0009024

Zestaw akumulatorów AAA op. 3 szt. HTL0026066

Zasilacz 9 V op. 1 szt. HTL0009010

Wieszak op. 1 szt. HTL0009029

Podstawka do ładowania op. 1 szt. HTL0005410

Statyw do pipetora op. 1 szt. HTL0029056

Brand ACU JET PRO

opis
Dostosowany do pracy z pipetami od 0,1 do 200 ml

Wyświetlacz LED sygnalizuje poziom naładowania bateriii zmianą barwy 
z zielonej na czerwoną

Autoklawowalny filtr
Lekki i ergonomiczny, waga 190g

W pełni naładowane baterie pozwalają na 8 godziną pracę

produkt kolor i opis nr kat.
Accu Jet Pro Ciemnoniebieski z zasilaczem MM00026300
Accu Jet Pro Karmazynowy z zasilaczem MM00026301
Accu Jet Pro Zielony z zasilaczem MM00026302
Accu Jet Pro Kobaltowy z zasilaczem MM00026303
Accu Jet Pro Ciemnoniebieski bez zasilacza MM00026304

Akcesoria Brand

produkt opis nr kat.
Adapter z zaworem przeciwzwrotnym op. 1 szt. MM00026508

Akumulator NiMH op. 1 szt. MM00026630
Filtr zabezpieczający 0,2 um, sterylny op. 1 szt. MM00026530

Vit Lab PIPEO

opis
Dostosowany do pracy z pipetami od 0,1 do 200 ml

Wyświetlacz LED sygnalizuje poziom naładowania bateriii zmianą barwy 
z zielonej na czerwoną

Autoklawowalny filtr
Lekki i ergonomiczny, waga 190g

W pełni naładowane baterie pozwalają na 8 godziną pracę

produkt opis nr kat.

Pipeo w komplecie: ładowarka, zestaw baterii 
oraz dwa filtry zabezpieczające 0,2 um CIT1631500

Akcesoria Vit Lab

produkt opis nr kat.
Wieszak op. 1 szt. CIT1670660

Filtr zabezpieczający 0,2 um op. 1 szt. CIT1670647
Filtr zabezpieczający 0,2 um op. 10 szt. CIT1670647

NOTATKI
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Gruszka Vit Lab MANEUS

opis
Dostosowany do pracy z pipetami od 0,1 do 100 ml

Autoklawowalny w całości
Zawiera filtr zabezpieczający 3 µm

Prosty system zasysania oraz dozowania

produkt kolor nr kat.
Maneus czerwony CIT1630500

Akcesoria Vit Lab

produkt opis nr kat.
Filtr zabezpieczający 3 um op. 10 szt. CIT1670650

opis
Dostosowany do pracy z pipetami od 0,1 do 200 ml

Autoklawowalny w całości
Zawiera filtr zabezpieczający 3 um

Prosty system zasysania oraz dozowania

produkt kolor nr kat.
Macro Brand szary MM00026200
Macro Brand zielony MM00026201
Macro Brand niebieski MM00026202
Macro Brand karmazynowy MM00026203

Akcesoria Brand
produkt opis nr kat.

Filtr zabezpieczający 3 um op. 1 szt. MM00026052
Filtr zabezpieczający 3 um op. 10 szt. MM00026056
Adapter silikonowy 44 mm op. 1 szt. MM00026146

Szara obudowa PP adaptera 49 mm op. 1 szt. MM00026220
Sysem zaworów (PP, PTFE, Silikon) op. 1 szt. MM00026128

Mieszek silikonowy z gwintem PP op. 1 szt. MM00026225

Gruszka pipetowa

opis
Dostosowany do pracy z pipetami do 100 ml

Zawiera filtr zabezpieczający 0,45 µm
Prosty system zasysania oraz dozowania

produkt kolor nr kat.
Gruszka pipetowa różowa C30415100R
Gruszka pipetowa granatowa C30415100G
Gruszka pipetowa zielona C30415100Z

Gruszka Brand MACRO
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Gruszka do biuret Pelleta

opis nr kat. 
naturalna guma, wężyk ok 35cm C241330301

opis nr kat. 
naturalna guma, wężyk ok 50cm C241330302

Gruszka do biuret Pelleta z balonikiem i oplotem

opis nr kat. 
naturalna guma, do 50ml C241530301

Gruszka do pipet - trzyzaworowa

opis nr kat. 
naturalna guma, do 50ml C014710001

Gruszka do pipet - flip dwuzaworowa
NR naturalna guma. 
Z wyjmowanym bezpiecznym zaworem.
Opróżnianie przez automatyczny zawór.
Może być czyszczona w środku.
Napełnianie i opróżnianie następuje przez obsługę 2 zaworów.

NR naturalna guma. 

Pompki pipetowe

do pipet o pojemności 
[ml] kolor ilość w opak. 

[szt.] nr kat.

0 - 2 niebieski 6 C000220001
0 -10 zielony 6 C000220002
0 - 25 czerwony 6 C000220003

NOTATKI


