LABORATORNÍ NÁBYTEK A DIGESTOŘE

Trackman™

Spolehlivý a účinný pomocník

Tento osobní laboratorní pomocník pomáhá zajistit spolehlivý postup při, na
pozornost velmi náročném, pipetování do mikrodestiček. Zjednodušuje práci, zvyšuje produktivitu a pomáhá eliminovat chyby a křížovou kontaminaci.

Přesné a správné měření

•
•
•
•

16 programovacích variant pro trasování (řádky, sloupce, typy pipet, destiček atd).
Časovač umožňující bezkontaktní práci.
Možné přerušení práce i krokování zpět.
Možné rozšíření o nožní pedál.

Jednoduché ovládání

•

Intuitivní uživatelské rozhraní.
1.
2.
3.
4.

•
•

typ destiček 96, 384, mikrozkumavky
indikátor – souřadnice aktuální pozice
typ pipety – 1 , 8, 12 kanálů
časovač
16 programovacích variant trasování pro různé aplikace.
Různé tvary trasování.

Více než pohodlné ovládání

•
•
•
•
•

Pomáhá sledovat postup i při plnění dvou destiček – můžete libovolně přerušit práci a po návratu můžete začít přesně tam, kde jste skončili.
Je použitelný pro 96 a 384 poziční destičky, pro jedno i multikanálové pipety.
Jednoduchá změna z jednoho typu destičky na druhý bez dalšího příslušenství.
Vestavěné Li-Ion akumulátory zvládnou až 8 hodin po plném nabití.
Přenosný, tenký, malý, snadno se vejde na pracovní stůl.

Pružný a výkonný

•
•
•

Pomáhá sledovat postup i při plnění dvou destiček – můžete libovolně přerušit práci a po návratu můžete začít přesně tam, kde jste skončili
Je použitelný pro 96 a 384 poziční destičky, pro jedno i multikanálové pipety
Jednoduchá změna z jednoho typu destičky na druhý bez dalšího příslušenství

Materiál a výroba

•
•
•

Lehký a ergonomický.
Možné rozšířit o stojánek na mikrozkumavky 0,5; 1,5 a 2,0ml.
Možné nastavení optimální pozice.

Doporučené příslušenství

•
•

Stojánek pro mikrozkumavky.
Možnost rozšíření trasování i na mikrozkumavky 0,5; 1,5 a 2,0ml.
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LABORATORNÍ NÁBYTEK A DIGESTOŘE

•

Spínací pedál – uvolní obě ruce k práci v individuálním rytmu. Ideální řešení, pokud vám časovač nevyhovuje
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