Profiller™ electro

controlador eletrônico de pipetas
Esta nova geração de controlador de pipeta se adapta a qualquer
mão de modo confortável. O formato é ideal para trabalhar com
pipetas de vidro ou plástico em fluxo laminar ou cabine de segurança microbiológica. A eficiência máxima de trabalho, mesmo
com grandes volumes de pipetagem, é atingida por meio de uma
bomba de motor potente, mas silencioso, e da disponibilidade
de diversas opções de ajuste. Garantia de um ano.

447

Profiller™ electro 447

pipetas
até 100 ml
e acima

Vantagens do produto
n Bomba potente - enche 25 ml em 3 segundos
n Operação simples e rápida
n Gatilhos confortáveis para o dedo
n Display amplo sempre visível
n Indicador de carga de bateria em tempo real
n Bateria NiMH recarregável durante o uso
n Construção confiável para resistência a choques
e a produtos químicos
n Filtro de membrana de proteção trocável
n Suportes compactos de parede e bancada
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Escolha dos modos de dosagem 1
Ativação rápida de dosagem com jato (TC)
ou modo de gravidade (TD).
Ajuste rápido de velocidade 1
Um botão permite a seleção de aspiração
rápida ou lenta e das necessidades de dosagem, claramente indicadas no mostrador.
Informações para encomenda Instrumento
Fornecido com cabo e fonte de energia,
dois filtros hidrofóbicos sobressalentes
(0.45 µm e 0.2 µm), suporte de bancada,
suporte de parede e manual de instruções.
Profiller™ electro 447
Com ficha tipo Europeu
Com ficha tipo RU
Com ficha tipo EUA-Japão

Embalagem Cat. No.
1 / emb.
1 / emb.
1 / emb.

447.100E
447.100G
447.100U
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Gatilhos de dedo 2
Aspiração e dosagem controladas por
meio de dois gatilhos de dedo posicionados de modo ergonômico, exigindo
esforço mínimo de ativação. O gatilho permite a regulagem gradual de
velocidade.
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Carregamento de bateria 3
O plugue do instrumento permite carregar a bateria na posição de armazenamento ou durante o uso. Nível de carga
visível no mostrador.
Suportes convenientes
Instrumento fornecido com suporte de
bancada estável 4 incluindo três sugadores e suporte de parede adesivo 5 .

Informaçãoes para encomenda - Acessórios e peças de reposição
Descrição
Suporte de reserva
Cabide de parede de reserva
Bateria de 1.2V NiMH de reserva
Alimentação elétrica,
ficha tipo Europeu
Alimentação elétrica,
ficha tipo RU
Alimentação elétrica,
ficha tipo EUA-Japão

Embalagem Cat. No.
1 / emb.
1 / emb.
3 / emb.

320.947
320.447
900.917

1 / emb.

900.947E

1 / emb.

900.947G

1 / emb.

900.947U

Descrição
Filtro de membrana. 0.45µm
Filtro de membrana. 0.2µm
Porta pipetas de silicone
Bocal cônico

Embalagem Cat. No.
5 / emb.
5 / emb.
1 / emb.
1 / emb.

322.447
322.407
1.447.01
1.447.02

