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Pipetman Neo Multi

Výjimečné pohodlí.
Tato pipeta je příkladem správnosti a přesnosti. Se zjevnou spolehlivostí a trvanlivostí je Pipetman Neo Multi ekonomické a
efektivní řešení na dlouhá léta pipetování. Nabízí všechny výhody legendárního Pipetmanu. Snadnou použitelnost a plynulé
ovládání pístu nyní rozšiřuje zvýšený komfort.

Materiál a výroba

•
•

Je vyroben z chemicky nejodolnějších materiálů a proto má špičkovou odolnost a trvanlivost. Je vyroben tak, aby dlouho
plnil funkci přesného a spolehlivého přístroje při dodržení jednoduché běžné údržby a servisu.
Nejlepší ochrana před poškozením uživatele z opakované činnosti (RSI syndrom).

Komfortní pipetování

•
•

Správné rozložení hmotnosti a velikosti ovládacích sil vedou ke komfortnímu manipulaci při pipetování.
Pro perfektní pohodlí je čelo odhazovače odstupňované tak, že špičky jsou odhazovány postupně ve dvojicích. Spolu s
tvarem držáku špičky je dosaženo výrazné redukce síly nutné k jejímu odhození.

Patentovaná konstrukce zajišťuje maximální shodu dávkovaných objemů napříč kanály

•
•
•
•
•

Inovace spočívá ve vedení vozíčku s písty po paralelních ozubených drahách. Tím je garantován stejný posuv pístů ve
všech kanálech a tím i maximální shodnost nasávaného a dávkovaného objemu.
Unikátní držák špiček s postupnou řadou těsnících kroužků zajistí udržení a těsnost špiček od různých výrobců.
Dalším podstatným přínosem ke kompatibilitě je i velký zdvih odhazovače.
Kompatibilita se špičkami jiných výrobců však neznamená nic víc, než že špička drží, těsní a lze ji odhodit. Technická
specifikace a prohlášení o shodě s ISO8655 jsou platné jen sešpičkami PIPETMAN.
PipetmanNeo Multi je na nominálním objemu 2x přesnější než vyžaduje ISO 8655 a lze ji s použitím špiček D300 používat
až do 245 µl.

Volba neoriginálních špiček je rozhodnutím uživatele jako kompromis mezi kvalitou výsledků, cenou a globální
kompatibilitou s pipetami v laboratoři.

Informace k objednání

•
•

Nezapomeňte, že k nové pipetě se dá objednat akreditovaný kalibrační certifikát ISO 17025 - ISO 8655.
Doporučujeme Univerzální stojánek pro multikanálové pipety - Stojánek je vhodný pro většinu 8-mi a 12-ti kanálových
pipet, vyrobených nejen firmou Gilson.
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