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Váš spoľahlivý partner v laboratóriu!

Elektronické pipety radu ErgoONEE

Elektronické pipety ErgoONEE Vám zaručia vysoko presné a správne 
pipetovanie! Sú jednoduché na použitie a vhodné najmä na pipe-
tovanie v dlhých sériách, keďže elektronická pipeta urobí takmer 
všetko za Vás. Tieto pipety umožňujú päť módov práce : pipe-
tovanie, reverzné pipetovanie, miešanie, viacnásobné dávkovanie 
a jedinečný mód pre dávkovanie do ELFO gelov ("Electrophoresis 
mode"). Akumulátor pipetty je možné dobíjať 
i počas práce, takže s ňou môžete pracovať nepretržite! 

Vlastnosti : 

• Spoľahlivé a vysokopresné pipetovanie
• Nízka hmotnosť  a ergonomický dizajn
• Minimálna sila potrebná na ovládanie umožňuje predchádzať 
  syndrómu RSI.
• Výrazne znížená sila potrebná na nasadenie a zhodenie PŠ.
• 5 módov : pipetovanie, reverzné pipetovanie, 
  miešanie, viacnásobné dávkovanie, ELFO dávkovanie
• Spodná časť pipety je autoklávovateľná
• Vysoká kapacita batérie (až 4000 cyklov na 1 nabitie)
• Funkcia "Refresh Battery" predlžuje životnosť batérie
• Akumulátor pipety môže byť dobíjaný počas práce

*Všetky pipety sú dodávané s nabíjacím adaptérom.

 ELEKTRONICKÉ PIPETY RADU ErgoONEE - Údaje pre objednanie, parametre presnosti a správnosti dávkovania
   
Kat. číslo Počet 

kanálov
Objemový rozsah Inkrement Farebný kód Nesprávnosť (%) Nepresnosť (%)

G9001-0010 1 0,5 - 10 µl 0,01 µl červená 5.0/1.5/1.0 2.0/0.8/0.4
G9001-0020 1 2 - 20 µl 0,02 µl červená 5.0/1.5/1.0 2.5/0.8/0.4
G9001-0200 1 10 - 200 µl 0,20 µl žltá 4.0/1.2/0.8 0.6/0.3/0.2
G9001-1000 1 50 - 1000 µl 1,00 µl modrá 3.0/1.0/0.6 0.6/0.3/0.2
G9001-5000 1 250 - 5000 µl 5,00 µl fialová 3.0/1.0/0.6 0.6/0.3/0.2
G9008-0010 8 0,5-10 µl 0,01 µl červená 8.0/2.0/1.2 0.8 až 4.0
G9008-0020 8 1-20 µl 0,02 µl červená 8.0/2.0/1.0 0.5 až 3.0
G9008-0100 8 5-100 µl 0,10 µl žltá 4.0/1.6/0.8 0.25 až 1.5
G9008-0300 8 15-300 µl 0,50 µl zelená 3.0/1.2/0.6 0.25 až 1.2
G9012-0010 12 0,5-10 µl 0,01 µl červená 8.0/2.0/1.2 0.8 až 4.0
G9012-0020 12 1-20 µl 0,02 µl červená 8.0/2.0/1.0 0.5 až 3.0
G9012-0100 12 5-100 µl 0,10 µl žltá 4.0/1.6/0.8 0.25 až 1.5  
G9012-0300 12 15-300 µl 0,50 µl zelená 3.0/1.2/0.6 0.25 až 1.2

PRÍSLUŠENSTVO
Kat. číslo Názov Balenie
G9999-1001 Stojan nabíjací pre 3 elektronické pipety (do 1000 µl) 1 ks
G9999-1002 Stojan pre 1-K  elektronickú pipetu (pipety od 10 µl až 1000 µl) 1 ks
G9999-1003 Stojan pre 1-K  elektronickú pipetu (5000 µl) 1 ks
G9999-1004 Stojan pre multikanálové  elektronické pipety 1 ks


