
Akce platí od 1. září do 31. prosince 2017

Vybrat si, pořídit si, 
užívat si!
Výhodné nabídky na chlazené centrifugy 5810 R, 5430 R a hlubokomrazící boxy.
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Všechny uvedené ceny jsou v Kč, bez 21 % DPH a platí do 31. 12. 2017.

Centrifuga 5702 R. Ušetříte 21 %. 

Během této akce nabízíme sestavu 
Cell Culture / Plate se slevou 15%!

Chlazená centrifuga 5810 R

Nová sestava chlazené centrifugy 5810 R Cell Culture / Plate umožňuje centrifugovat destičky i kónické zkumavky.

Chlazená centrifuga 5810 R

Informace pro objednání
Objednací 
číslo

Popis Advantage cena  
(bez DPH)

Advantage cena  
(včetně DPH)

5811000908 Centrifuge 5810 R Cell Culture / Plate Package 242.590,00 293.534,00

15 ml a 50 ml zkumavky s kónickým dnem 

Sestava chlazené centrifugy 5810 R Cell Culture / Plate 
nabízí kapacitu max. 28 x 50 ml / 56 x 15 ml a 2 závěsy  
na destičky 2 DWP nebo 8 MTP. 

Nová sestava obsahuje:
>  Chlazenou centrifugu 5810 R
>  Rotor S-4-104, včetně kulatých závěsů
>  2 sety 2 adaptérů pro 15 ml kónické zkumavky  

(max. 3.197 x g)
>  2 sety 2 adaptérů pro 50 ml kónické zkumavky  

(max. 3.180 x g)
>  2 závěsy na destičky (max. 2.568 x g)
>  500 ks Eppendorf kónických zkumavek 15 ml
>  500 ks Eppendorf kónických zkumavek 50 ml

Chlazená centrifuga 5810 R:
> Rychlost max.: 14.000 rpm (20.913 x g)
>  Snadné zavírání víka
>  Jednoduché vkládání a vyndávání vzorků díky malé 

výšce centrifugy (29 cm)
>  Tichý chod
>  Teplotní rozsah: -9 °C až +40 °C
>  Funkce FastTemp pro rychlé předchlazení
>  Funkce ECO shut-off zajišťující automatické vypnutí 

po 8 hodinové nečinnosti
>  Technologie dynamické kontroly kompresoru  

pro správné chlazení

Kvalitní a spolehlivá chlazená centrifuga 5810 R nyní 
přináší řešení pro vaše aplikace vyžadující střední 
a vysoký výkon. Kombinuje vynikající všestrannost  
a kapacitu jak pro zkumavky, tak i pro destičky, s mini-
málním zabráním plochy na laboratorním stole. 
Centrifuga 5810 R je nejmenší 3 litrová centrifuga 
na trhu.

Potřebujete centrifugu 5810 R v jiné konfiguraci? 
Kontaktujte nás.
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Všechny uvedené ceny jsou v Kč, bez 21 % DPH a platí do 31. 12. 2017.

Informace pro objednání
Objednací 
číslo

Popis Advantage cena  
(bez DPH)

Advantage cena  
(včetně DPH)

5428000309 Centrifuge 5430 R Tube Volume Variety Package, ovládání knoflíky 167.025,00 202.100,00

5428000953 Centrifuge 5430 R Tube Volume Variety Package, ovládání tlačítky 167.025,00 202.100,00

Chlazená centrifuga 5430 R

Kónické zkumavky jsou optimálním řešením pro práci 
s buněčnými kulturami a aplikace buněčné biologie, 
stejně tak i pro přípravu vzorků v mikrobiologických 
a molekulárně biologických laboratořích. Zkumavky 
z ultračistého polypropylénu (USP třída VI) jsou certi-
fikovány jako sterilní, pyrogen-, DNase-, RNase- 
a DNA-free. Nově také v čistotě Forensic DNA Grade 
(v souladu s ISO 18385).

>  Víčko polyethylen (HDPE)
>  Pro teplotní rozmezí -86 °C až +100 °C
>  Pro centrifugaci do 19.500 x g

Chlazená centrifuga 5430 R je nyní dostupná v nové sestavě 

s rotory pro různé velikosti zkumavek.

Chlazená centrifuga 5430 R

Unikátní chlazená centrifuga  5430 R kombinující 
vlastnosti mikrocentrifugy (malé rozměry) a víceúčelové 
centrifugy (všestrannost) v jednom přístroji. 
Lze ji využít pro širokou nabídku zkumavek, stejně tak 
i pro destičky, zkumavky s vloženými izolačními kolon-
kami, 15 ml a 50 ml kónické zkumavky. 

Chlazená centrifuga 5430 R:
>  Rychlost max.: 17.500 rpm (30.130 x g)
>  Teplotní rozsah: -11 °C až +40 °C
>  Nastavení pomocí menu, velký podsvícený displej
>  5 programových tlačítek pro rutinní programy
>  Eppendorf QuickLock® systém pro rychlé otevírání  

a zavírání víčka rotoru
>  Kontinuální chlazení po ukončení centrifugace
>  Funkce FastTemp pro® umožňující programově před-

chladit centrifugu podle nastaveného data a času

Nová sestava pro různé velikosti zkumavek obsahuje:
>  Chlazenou centrifugu 5430 R
>  Aerosol těsnící rotor FA-45-30-11 s rychlouzavíratel-

ným víčkem QuickLock® pro 30 x 1,5 / 2,0 ml zkuma-
vek (max. 20.817 x g)

>  Rotor F-35-6-30 s víčkem, včetně adaptérů  
pro 6 x 15 ml kónických zkumavek (7.540 x g)  
a 6 x 50 ml kónických zkumavek (7.581 x g)

>  500 ks Eppendorf kónických zkumavek 15 ml
>  500 ks Eppendorf kónických zkumavek 50 ml

Od 1. září do 31. prosince 2017 nabízíme 
novou sestavu Tube Volume Variety se slevou 15%!

15 ml a 50 ml zkumavky s kónickým dnem 

Potřebujete centrifugu 5430 R v jiné konfiguraci? 
Kontaktujte nás.



www.eppendorf.com/advantage
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Eppendorf hlubokomrazící 
boxy

Speciální nabídky na hlubokomrazící boxy o objemech 410 a 725 litrů

Informace pro objednání hlubokomrazících boxů:
Objednací 
číslo

Popis Sleva Advantage cena  
(bez DPH)

Advantage cena  
(včetně DPH)

U9260-0001 Premium U410, skříň, objem 410 litrů, izolace PUR 30 % 160.930,00 194.725,30

U9260-0008 HEF® U410, skříň, objem 410 litrů, Vacupor NT 20 % 201.600,00 243.936,00

U9440-0001 Innova® U725, skříň, objem 725 litrů, Vacupor NT 20 % Na vyžádání Na vyžádání

U9440-0004 Innova® U725-G, skříň, objem 725 litrů, chlazeno vodou 20 % Na vyžádání Na vyžádání

U9440-0005 Innova® U725-G, skříň, objem 725 litrů, chlazeno vzduchem 20 % Na vyžádání Na vyžádání

Všechny uvedené ceny jsou v Kč, bez 21 % DPH a platí do 31. 12. 2017.

Zastoupení v České republice: www.eppendorf.cz 
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. 
Voděradská 2552/16 · 251 01 Říčany u Prahy 
Tel.: +420 323 605 454 · E-mail: eppendorf@eppendorf.cz

* The Centrifuges 5810 R and 5430 R are in vitro diagnostic devices according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998.

Hlubokomrazící boxy Eppendorf nyní s výjimečnou slevou!

Využijte výhodné nabídky skříňových ULT mrazáků 
těchto modelů: 
> Premium U410
> HEF® U410
> Innova® U725
> Innova® U725-G

Pro slevu na jiné modely hlubokomrazících boxů 
a vnitřní vybavení nás kontaktujte.

Rádi Vám osobně sdělíme bližší informace.
V případě dotazů nás kontaktujte přímo telefonicky na +420 323 605 454 nebo e-mailem na eppendorf@eppendorf.cz.

Premium U410:
> Objem 410 litrů
> Kapacita až 24 000 vzorků (1 - 2 ml zkumavky)
> Půdorys pouze: 80 x 85,2 cm
> Technologie izolace pomocí pěnového polyuretanu (PUR)

HEF® U410:
> Stejné jako model Premium U410 + navíc:
> Nízká spotřeba energie: 8,4 KWh / den
> Patentovaná technologie Vacuum Insulation Panels

Innova® U725:
> Objem 725 litrů
> Kapacita až 50 400 vzorků (1 - 2 ml zkumavky)
> Půdorys pouze: 102,5 x 86,7 cm
> Technologie izolace Vacupor NT - izolace stěn pomocí vakua

Innova® U725G:
> Stejné jako model Innova® U725 + navíc: 
> Nízká spotřeba energie: 12,2 KWh / den
> Dostupné i ve verzi chlazené vodou


