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Agilent Technologies

Spotřební materiál 
pro atomovou 
spektroskopii

Lampy, sprejovací komory,

nebulizéry, hořáky, grafitový

spotřební materiál, standardy, 

kyvety atd.

promo code: 9379 
nabídka platí do: 15.11. 2016 

Akce
na vybrané
produkty 
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Agilent Technologies

GC kolony a spotřební
materiál Ultra Inert

GC kolony, ferule, linery

Ultra Inert

promo code: 9596
nabídka platí do: 13.9. 2016 
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25Akce
na vybraný
materiál Ultra Inert

Agilent Technologies

Spektroskopický 
spotřební materiál

Spotřební materiál včetně lamp 

pro spektroskopy 

AAS, ICP/MS, ICP/OES 

a UV, VIS, NIR 

promo code: 9603 
nabídka platí do: 15.11. 2016 
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25Akce
na vybraný 
spektroskopický materiál
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Jsme  oficiálním  distributorem  

Honeywell Research Chemicals
pro Českou republiku. Honeywell je globální výrobce

standardů a chemikálií značek známých dříve pod 

hlavičkou Sigma-Aldrich.

                     

Research Chemicals|
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Akční nabídka testerů řady IP67
Nabídka platí do 31. října 2016. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

pH/teplota, automatická dvoubodová kalibrace, 

rozsah -2,0 až 16,0 pH/

- 5,0 až 60 °C, přesnost ± 0,1 pH

1.167,-

pH/teplota, automatická dvoubodová kalibrace, rozsah -

2,0 až 16,0 pH/

- 5,0 až 60 °C, přesnost ± 0,01 °C

2.009,-

ORP/teplota, rozsah ± 1.000 mV/

 - 5,0 až 60 °C, přesnost 1 mV
2.670,-

pH/ORP/teplota, automatická dvoubodová kalibrace,

rozsah -2,0 až 16,0 pH/, - 5,0 až 60 °C/± 1.000 mV, 

přesnost ± 0,01 °C/1 mV

3.698,-

EC/TDS/teplota, automatická dvoubodová kalibrace, 

rozsah 0 – 3.999 µS/cm /

0 – 2.000 ppm/- 5,0 až 60 °C, přesnost ± 2 % 

1.167,-

EC/TDS/teplota, automatická dvoubodová kalibrace, 

rozsah 0,00 – 20,00 mS/cm /

0,00 – 10,00 ppt/- 5,0 až 60 °C, přesnost ± 2 %

1.167,-

pH55

pH56

pH58

EC59

EC60

ORP57

Tester pH 55  (pH/teplota, automatická dvoubodová kalibrace, 
rozsah -2,0 až 16,0 pH/ - 5,0 až 60 °C, přesnost ± 0,1 pH, 
automatická teplotní kompenzace)

Tester EC60 (EC/TDS/teplota, automatická dvoubodová kalibrace, 
rozsah 0 – 3.999 µS/cm /0,00 – 20,00 mS/cm /0,00 – 10,00 
ppt/- 5,0 až 60 °C, přesnost ± 2 %, automatická teplotní 
kompenzace) + Kufřík pro 2 ks testerů

2.334,-

Tester pH 55  (pH/teplota, automatická dvoubodová kalibrace, 

rozsah -2,0 až 16,0 pH/ - 5,0 až 60 °C, přesnost ± 0,1 pH, 

automatická teplotní kompenzace)

Tester EC59  (EC/TDS/teplota, automatická dvoubodová 
kalibrace, rozsah 0 – 3.999 µS/cm /

0 – 2.000 ppm/- 5,0 až 60 °C, přesnost ± 2 %, automatická 
teplotní kompenzace) + Kufřík pro 2 ks testerů

2.334,-

Mi5560

Mi5559

Voděodolné testery 
s automatickou teplotní kompenzací

Sety voděodolných testerů

Balení obsahuje: Tester, baterii, elektrodu, pufry (pH), návod k použití.


