
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.  ·  Voděradská 2552/16  ·  251 01 Říčany u Prahy  ·  Česká republika

ceník platný od 3. 10. 2017 do 31. 1. 2018

Objednací číslo Název Popis Cena v Kč DPH

(bez DPH) %

Termocyclery a příslušenství pro PCR

NOVINKA Mastercycler
®

 X50 

ZAVÁDĚCÍ CENA POUZE DO KONCE 2017

6311000010
Mastercycler X50s, 96-well 

thermoblock, silver with control panel
ohřev 10 °C/s, chlazení 5 °C/s, s ovládáním 207 000,- 21

6301000012

Mastercycler X50i, 96-well 

thermoblock, silver without control 

panel

ohřev 10 °C/s, chlazení 5 °C/s, bez ovládání 170 000,- 21

6313000018

Mastercycler X50a, 96-well 

thermoblock, aluminum with control 

panel

ohřev 5 °C/s, chlazení 2,3 °C/s, s ovládáním 195 000,- 21

6303000010

Mastercycler X50l, 96-well 

thermoblock, aluminum without control 

panel

ohřev 5 °C/s, chlazení 2,3 °C/s, bez ovládání 159 000,- 21

6315000015

Mastercycler X50p, 96-well 

thermoblock, aluminum high pressure 

lid with control panel

ohřev 5 °C/s, chlazení 2,3 °C/s, s ovládáním 207 000,- 21

6305000017

Mastercycler X50r, 96-well 

thermoblock, aluminum high pressure 

lid without control panel

ohřev 5 °C/s, chlazení 2,3 °C/s, bez ovládání 170 000,- 21

6316000019

Mastercycler X50h, 384-well 

thermoblock, aluminum high pressure 

lid with control panel

ohřev 5 °C/s, chlazení 2,3 °C/s, s ovládáním 207 000,- 21

6306000010

Mastercycler X50t, 384-well 

thermoblock, aluminum high pressure 

lid without control panel

ohřev 5 °C/s, chlazení 2,3 °C/s, bez ovládání 182 000,- 21

6313070040 Ethernet cable, 5 m propojovací kabel na vyžádání 21

Provedení jako samostatný programovatelný přístroj dotykovým displejem s možností připojit až 9 jednotek  eco (bez ovládacího displeje = 

slave, k ovládání nutné připojení k přístroji s ovládacím displejem = master, na každém stroji může běžet jiný program)

Charakteristika:

- rychlý stříbrný blok: 96 pozic pro 0,1/0,2 ml zkumavky (stripy), PCR destičky

- vynikající teplotní uniformita, homogenita bloku při 20 -72 °C ≤±0,2°C, při 95 °C ≤±0,3°C, přesnost teploty bloku ±0,15°C

- rychlost ohřevu 10 °C / s, rychlost chlazení 5 °C / s, teplotní rozsah bloku 4 - 99 °C

- nastavitelná rychlost ohřevu (ramping)

- 2D-Gradient nastavitelný přes 12 sloupců a/nebo přes 8 řádků, možno nastavit ve dvou krocích jednoho cyklu, rozsah nastavení 1 -30°C, 

teplotní rozsah nastavení gradientu 30 – 99°C

- vyhřívané víko (37 – 110°C) s možností vypnutí vyhřívání v programu, s přispůsobením výšce jakéhokoli spotřebního materiálu (Flexlid)

- programy možno ukládat neomezeně v neomezeně složkách 

- správa uživatelů a programů, log informace o přístroji, uživateli, programu, chybách možno exportovat pro dokumentaci

- velikost přístroje: 27,5 x 43 x 33 cm, hmotnost 11,5 kg

-  velice nízká hlučnost

- proudění vzduchu předozadním směrem 

- dotykový displej s intuitivním grafickým programováním 

IČ: 27939031    ·    DIČ: CZ27939031    ·    Tel: +420 323 605 454    

E-Mail: eppendorf@eppendorf.cz    ·    Internet: www.eppendorf.cz

Laboratorní přístroje a příslušenství                

V ceně přístrojů je zahrnuta doprava k odběrateli, instalace, zaškolení obsluhy, dokumentace.

Pro nákup do 4 545,- Kč bez DPH účtujeme dopravné 290,- Kč + DPH.

Při odběru větších množství možné individuální ceny, změny vyhrazeny.

 Uvedené ceny podléhají DPH dle platných předpisů.  Dodací doba 2 - 4 týdny.
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Objednací číslo Název Popis Cena v Kč DPH

(bez DPH) %

Mastercycler® nexus / nexus gradient / nexus eco / nexus gradient eco

6333000014 Mastercycler
®
 nexus ohřev 3 °C/s, chlazení 2 °C/s, řídící jednotka 177 000,- 21

6331000017 Mastercycler
®
 nexus gradient

ohřev 3 °C/s, chlazení 2 °C/s, řídící jednotka, 

maximální rozsah gradientu 20 °C
212 000,- 21

6332000010 Mastercycler
®
 nexus eco

ohřev 3 °C/s, chlazení 2 °C/s nelze používat 

samostatně, nutno připojit k řídící jednotce
134 800,- 21

6334000018 Mastercycler
®
 nexus gradient eco

ohřev 3 °C/s, chlazení 2 °C/s

maximální rozsah gradientu 20 °C

nelze používat samostatně, nutno připojit k řídící 

jednotce

169 000,- 21

Mastercycler
®

 nexus silver / nexus silver gradient /
                         nexus silver eco / nexus silver gradient eco

6346000013 Mastercycler
®
 nexus SX1 ohřev 5 °C/s, chlazení 3,5 °C/s, řídící jednotka 197 100,- 21

6345000010 Mastercycler
®
 nexus GSX1

ohřev 5 °C/s, chlazení 3,5 °C/s, řídící jednotka            

maximální rozsah gradientu 20 °C
224 000,- 21

6348000010 Mastercycler
®
 nexus SX1e

ohřev 5 °C/s, chlazení 3,5 °C/s, nelze používat 

samostatně, nutno připojit k řídící jednotce
153 900,- 21

6347000017 Mastercycler
®
 nexus GSX1e

ohřev 5 °C/s, chlazení 3,5 °C/s

maximální rozsah gradientu 20 °C

nelze používat samostatně, nutno připojit křídící 

jednotce

186 300,- 21

Mastercycler
®

 nexus X2 generace dvoublokových nesymetrických cyklerů

Vyráběné ve 4 variantách s hliníkovým univerzálním blokem: 

Mastercycler nexus - provedení jako samostatný přístroj s možností připojit až 2 jednotky nexus eco (s/bez gradientu). 

Mastercycler nexus gradient - provedení jako samostatný přístroj s gradientem a možností připojit až 2  jednotky nexus eco.

Mastercycler nexus eco - úsporný přístroj je třeba připojit k řídící jednotce (nelze programovat samostatně).

Mastercycler nexus gradient eco - gradientový úsporný přístroj je třeba připojit k řídící jednotce (nelze programovat samostatně).

Společné charakteristiky:

- hliníkový univerzální blok: 96 pozic pro 0,1/0,2 ml zkumavky (stripy), PCR destičky nebo 71 pozic pro 0,5 ml zkumavky

- vynikající teplotní uniformita bloku

- rychlost  ohřevu 3 °C/s, rychlost chlazení 2 °C/s, teplotní rozsah 4 - 99 °C

- automatické výškové přizpůsobení víka flexlid™ pro různou výšku PCR zkumavek, umožňuje použití různého spotřebního materiálu

- programovatelné jednotky: barevný displej, grafické programování, 2x USB port (pro přenos dat a programů, připojení myši), info na email

Vyráběné ve 4 variantách se stříbrným blokem:

Mastercycler nexus SX1 - provedení jako samostatný přístroj s možností připojit až 2 jednotky nexus eco (s/bez gradientu).

Mastercycler nexus GSX1 - provedení jako samostatný přístroj s gradientem a možností připojit až 2  jednotky nexus eco (s/bez gradientu).

Mastercycler nexus SX1e - úsporný přístroj je třeba připojit k řídící jednotce (nelze programovat samostatně).

Mastercycler nexus GSX1e - gradientový úsporný přístroj je třeba připojit k řídící jednotce (nelze programovat samostatně).

Společné charakteristiky:

- rychlý stříbrný blok: 96 pozic pro 0,1/0,2 ml zkumavky (stripy), PCR destičky

- vynikající teplotní uniformita bloku 

- rychlost ohřevu 5 °C/s, rychlost chlazení 3,5 °C/s, teplotní rozsah 4 - 99 °C

- programovatelné jednotky: barevný displej, grafické programování, 2x USB port (pro přenos dat a programů, připojení myši), info na email

Vyráběné ve 4 variantách s hliníkovým univerzálním blokem: 

Mastercycler nexusX2 - provedení jako samostatný přístroj s možností připojit až 2 jednotky nexus eco (s/bez gradientu).

Mastercycler nexus GX2 - provedení jako samostatný přístroj s gradientem a možností připojit až 2  jednotky nexus eco.

Mastercycler nexus X2e - eco, úsporný přístroj je třeba připojit k řídící jednotce (nelze programovat samostatně).

Mastercycler nexus GX2e - eco, gradientový úsporný přístroj je třeba připojit k řídící jednotce (nelze programovat samostatně).

Společné charakteristiky:

- hliníkový univerzální blok: nesymetricky rozdělený na větší část s/bez gradientu pro 64 pozic pro 0,1/0,2 ml zkumavky (stripy) nebo 45 pozic 

pro 0,5 ml  zkumavky + menší část pro 32 pozic pro 0,1/0,2 ml zkumavky (stripy) nebo 19 pozic pro 0,5 ml zkumavky

- vynikající teplotní uniformita bloku

- rychlost  ohřevu 3 °C/s, rychlost chlazení 2 °C/s,   teplotní rozsah 4 - 99 °C, rozsah gradientu ve větší části 12°C

- automatické výškové přizpůsobení víka flexlid™ pro různou výšku PCR zkumavek, umožňuje použití různého spotřebního materiálu

- programovatelné jednotky: barevný displej, grafické programování, 2x USB port (pro přenos dat a programů, připojení myši), info na email
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Objednací číslo Název Popis Cena v Kč DPH

(bez DPH) %

6336000015
Mastercycler

®
 nexus GX2, blok 8x8 

0,2 ml zk. + blok 4x8 0,2 ml zk.

ohřev 3 °C/s, chlazení 2 °C/s, řídící jednotka, 

maximální rozsah gradientu 12 °C
239 000,- 21

6337000019
Mastercycler® nexus X2,  blok 8x8 0,2 

ml zk. + blok 4x8 0,2 ml zk.
ohřev 3 °C/s, chlazení 2 °C/s, řídící jednotka       204 000,- 21

6338000012
Mastercycler

®
 nexus GX2e, blok 8x8 

0,2 ml zk + blok 4x8 0,2 ml zk

ohřev 3 °C/s, chlazení 2 °C/s

maximální rozsah gradientu 12 °C

nelze používat samostatně

184 000,- 21

6339000016
Mastercycler

®
 nexus X2e, blok 8x8 0,2 

ml zk + blok 4x8 0,2 ml zk

ohřev 3 °C/s, chlazení 2 °C/s

nelze používat samostatně
152 000,- 21

Mastercycler
®

 nexus flat / nexus flat eco

6335000011 Mastercycler
®
 nexus flat ohřev 3 °C/s, chlazení 2 °C/s, řídící jednotka 192 000,- 21

6330000013 Mastercycler
®
 nexus flat eco

ohřev 3 °C/s, chlazení 2 °C/s, nelze používat 

samostatně, nutno připojit  k řídící jednotce
149 000,- 21

Příslušenství k termocyklerům

6320071001 Samotestovací klíč uživatelské testování bloku 7 720,- 21

5341612006 CAN-Bus propoj kabel 50 cm propojovací kabel pro MC nexus eco 1 300,- 21

5341611000 CAN-Bus propoj kabel 150 cm propojovací kabel pro MC nexus eco 1 670,- 21

PCR spotřební materiál

PCR mikrozkumavky  -  0,1 ml; 0,2 ml; 0,5 ml 
0030124804 0,1 ml PCR nádobky, 8-stripy bez víček, 120 stripů (10 balení po 12 ks) 3 130,- 21

0030124812 0,1 ml PCR nádobky, 8-stripy+víčka včetně vypouklých víček (domed),120 + 120 ks 4 220,- 21

0030124820 0,1 ml PCR nádobky, 8-stripy+víčka včetně rovných víček (flat), 120 + 120 ks 4 540,- 21

0030124839 Cap strips domed 8-stripy vypouklých víček, 120 ks 1 370,- 21

0030124847 Cap strips flat 8-stripy rovných víček, 120 ks 1 730,- 21

0030124332 0,2 ml PCR nádobky, připojená víčka 1 000 ks, speciální kryt víčka proti kontaminaci 3 240,- 21

0030124332-5 0,2 ml PCR nádobky, připojená víčka 5 x1 000 ks, speciální kryt víčka proti kontaminaci 14 580,- 21

0030124359 0,2 ml PCR nádobky, 8-stripy, připojená víčka, (120 stripů po 8 zkumavkách) - 960 ks  3 990,- 21

0030124359-5 0,2 ml PCR nádobky, 8-stripy, připojená  víčka, (600 stripů po 8 zkumavkách) - 4 800 ks  17 955,- 21

0030124537 0,5 ml PCR  tenkostěnná 500 ks 1 160,- 21

0030124235 pracovní držáček - destička na 96 zkumavek 0,2 ml, 10 ks 1 370,- 21

0030124243 rámeček  pro uchycení držáčku 5 ks 1 160,- 21

0030124545 PCR Rack, formát 96 (0,2 - 0,5 ml) 10 ks (5 barev), -90 °C až 121 °C, stohovatelné 3 390,- 21

PCR destičky

Twin.tec PCR Plate 96

0030128648 Twin.tec PCR Plate 96, skirted  bezbarvé , 96 x 150 µl, 25 ks 3 340,- 21

0030128656 Twin.tec PCR Plate 96, skirted  žlutá , jamky bezbarvé, 96 x 150 µl, 25 ks 3 340,- 21

0030128664 Twin.tec PCR Plate 96, skirted  zelená , jamky bezbarvé, 96 x 150 µl, 25 ks 3 340,- 21

0030128672 Twin.tec PCR Plate 96, skirted  modrá , jamky bezbarvé, 96 x 150 µl, 25 ks 3 340,- 21

0030128680 Twin.tec PCR Plate 96, skirted  červená , jamky bezbarvé, 96 x 150 µl, 25 ks 3 340,- 21

Vyráběné ve  variantách s hliníkovým plochým blokem: 

Mastercycler nexus flat - provedení jako samostatný přístroj s možností připojit až 2 jednotky nexus flat eco.

Mastercycler nexus flat eco- úsporný přístroj je třeba připojit k MC nexus flat (nelze programovat samostatně).

Společné charakteristiky:

- hliníkový plochý blok: 4 skla / odpovídající spotřební materiál (např array)

- vynikající teplotní uniformita bloku

- rychlost  ohřevu 3 °C/s, rychlost chlazení 2 °C/s, teplotní rozsah 4 - 99 °C

- automatické výškové přizpůsobení víka flexlid™ umožňuje použití různého spotřebního materiálu

- programovatelná jednotka: barevný displej, grafické programování, 2 x USB port (pro přenos dat a programů, připojení myši), info na email

Patentované PCR destičky formátu 96 (8 x 12) a 384 (16 x 24) jamek, vyrobené ze dvou materiálů – jamky vyrobeny z polypropylenu 

používaného pro výrobu  PCR zkumavek. Rámeček a držáček destičky vyroben z polykarbonatu, teplotně stálého, omezuje ohýbání v průběhu 

PCR -  lepší utěsnění proti odpařování. V barevných variantách,  jamky bezbarvé .  

3



Objednací číslo Název Popis Cena v Kč DPH

(bez DPH) %

0030128575 Twin.tec PCR Plate 96, semi-skirted  bezbarvé , 96 x 250 µl, 25 ks 3 340,- 21

0030128583 Twin.tec PCR Plate 96, semi-skirted  žlutá , jamky bezbarvé, 96 x 250 µl, 25 ks 3 340,- 21

0030128591 Twin.tec PCR Plate 96, semi-skirted  zelená , jamky bezbarvé, 96 x 250 µl, 25 ks 3 340,- 21

0030128605 Twin.tec PCR Plate 96, semi-skirted  modrá , jamky bezbarvé, 96 x 250 µl, 25 ks 3 340,- 21

0030128613 Twin.tec PCR Plate 96, semi-skirted  červená , jamky bezbarvé, 96 x 250 µl, 25 ks 3 340,- 21

0030133307 Twin.tec PCR plate 96, unskirted bezbarvé , bez rámečku, jamky 150 µl, 20 ks 2 130,- 21

0030133331 Twin.tec PCR plate 96, unskirted modré , bez rámečku, jamky 150 µl, 20 ks 2 130,- 21

0030133366 Twin.tec PCR plate 96, unskirted bezbarvé , jamky 250 µl, 20 ks 2 130,- 21

0030133390 Twin.tec PCR plate 96, unskirted modré , jamky 250 µl, 20 ks 2 130,- 21

0030133358 Twin.tec PCR plate 96, divisible bezbarvé , jamky 150 µl, dělitelné, 20 ks 3 880,- 21

0030133382 Twin.tec PCR plate 96, divisible modré , jamky 150 µl, dělitelné, 20 ks 3 880,- 21

0030133374 Twin.tec PCR plate 96, divisible bezbarvé , jamky 250 µl, dělitelné, 20 ks 3 880,- 21

0030133404 Twin.tec PCR plate 96, divisible modré , jamky 250 µl, dělitelné, 20 ks 3 880,- 21

0030129300 Twin.tec microbiology PCR Plate96 skirted, bezbarvé,  sterilní-jednotlivě bal,10 ks 1 920,- 21

0030129318 Twin.tec microbiology PCR Plate96 skirted, modré , sterilní-jednotlivě balené,10 ks 1 920,- 21

0030129326 Twin.tec microbiology PCR Plate96 semi-skirted, bezbarvé,  steril-jednotlivě bal10ks 1 920,- 21

0030129334 Twin.tec microbiology PCR Plate96 semi-skirted, modré,  steril-jednotlivě bal10 ks 1 920,- 21

0030129504 Twin.tec PCR Plate 96 LoBind  semi-skirted, pro real-time PCR, bezbarvé,  25 ks 3 670,- 21

0030129512 Twin.tec PCR Plate 96 LoBind  skirted, pro real-time PCR, bezbarvé,  25 ks 3 670,- 21

Twin.tec PCR Plate 384
0030128508 Twin.tec PCR Plate 384, skirted bezbarvá,  384 x 45 µl, 25 ks 5 180,- 21

0030128516 Twin.tec PCR Plate 384, skirted žlutá,  jamky bezbarvé, 384 x 45 µl, 25 ks 5 180,- 21

0030128524 Twin.tec PCR Plate 384, skirted zelená,  jamky bezbarvé, 384 x 45 µl, 25 ks 5 180,- 21

0030128532 Twin.tec PCR Plate 384, skirted modrá,  jamky bezbarvé, 384 x 45 µl, 25 ks 5 180,- 21

0030128540 Twin.tec PCR Plate 384, skirted červená,  jamky bezbarvé, 384 x 45 µl, 25 ks 5 180,- 21

0030129342 Twin.tec microbiology PCR Plate384 skirted, bezbarvé,  sterilní-jednotlivě bal, 10 ks 2 880,- 21

0030129350 Twin.tec microbiology PCR Plate384 skirted, modré , sterilní-jednotlivě balené, 10 ks 2 880,- 21

Uzavírání PCR destiček
0030124839 Cap strips domed 8-stripy vypouklých víček, 120 ks 1 370,- 21

0030124847 Cap strips flat 8-stripy rovných víček, 120 ks 1 730,- 21

0030126548 CycleLock Mat 96  5 ks, PCR clean 1 700,- 21

0030127870 Storage Film - adhesivní průhledný film, snímatelný, PCR čistý, 100 ks 3 190,- 21

0030127889 Storage Foil - adhesivní Al-fólie, snímatelná,děrovatelná, PCR čistá, 100 ks 2 930,- 21

0030127781 PCR film - adhesivní, snímatelný průhledný film, snímatelný, PCR čistý, 100 ks 3 510,- 21

0030127790 PCR folie - adhesivní, snímatelná Al-fólie, děrovatelná,snímatelná, PCR čistá, 100 ks 3 510,- 21

Těsné uzavírání PCR destiček

5391000001 HeatSealer S100 - zažehlovadlo těsné uzavření destičky natavenou folií / filmem 63 100,- 21

5391070018 Plate Adapter, low profile 7 700,- 21

5391070034 Plate Adapter, high profile 7 700,- 21

5391070026 96-well PCR Plate Adapter 7 700,- 21

5392000005 HeatSealer S200 - zažehlovadlo těsné uzavření destičky natavenou folií / filmem 90 600,- 21

5392070011 Plate Adapter, low profile 7 700,- 21

5392070020 Plate Adapter, high profile 7 700,- 21

5392070038 96-well PCR Plate Adapter 7 700,- 21

HeatSealer - přístroj pro těsné uzavření destiček. Vlivem vysoké teploty a tlaku dojde k natavení vhodných folií či filmů na okraje jamek 

destičky a tím k naprosto hermetickému uzavření. Zamezuje vypařování a kontaminaci. Eppendorf destičky lze celkem zatavit až 5x vždy 

novou folií či filmem.

netěsné uzavření PCR destiček autoklávovatelnou pomůckou, nevhodné pro skladování, použitelné při PCR s těsnícím víkem cykleru
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Objednací číslo Název Popis Cena v Kč DPH

(bez DPH) %

0030127854 PCR Heat Sealing Foil   nažehlovací Al-fólie, 100 ks 2 910,- 21

0030127838 PCR Heat Sealing Film nažehlovací průhledný film, snímatelný, 100 ks 4 280,- 21

Míchání a temperování

ThermoMixer® C 

ThermoStat™ C

5382000015 ThermoMixer® C
základní přístroj bez výměnných bloků, zahřívání 

/ míchání / chlazení
66 460,- 21

5383000019 ThermoStat™ C
základní přístroj bez výměnných bloků, zahřívání 

/ chlazení
45 600,- 21

5361000031 Smart blok 0,5 ml pro 24 x 0,5 ml, vč. Trasfer Racku 13 870,- 21

5360000038 Smart blok 1,5 ml pro 24 x 1,5 ml, vč. Trasfer Racku 13 870,- 21

5362000035 Smart blok 2,0 ml pro 24 x 2,0 ml, vč. Trasfer Racku 13 870,- 21

5309000007 Smart blok 5,0 ml pro 8 x 5,0 ml 13 600,- 21

5366000021 Smart blok 15 ml, kónické dno 8 x Falcon 15 ml 13 400,- 21

5365000028 Smart blok 50 ml, kónické dno 4 x Falcon 50 ml 13 400,- 21

5364000024 Smart blok 12 mm 24 x zkumavky Ø12 mm 16 860,- 21

5367000025 Smart blok 24 Cryo zkumavek 24 x 1,5-2,0 ml cryo zkumavek 13 400,- 21

5363000039 Smart blok pro MTP a DWP včetně víka 17 000,- 21

5310000002 SmartBlock DWP 1000 µL Deepwell Plate 96/1000 µl, včetně víčka 17 000,- 21

5316000004 SmartBlock DWP 500 µL Deepwell Plates 96/500 µl, včetně víčka 17 000,- 21

5306000006 Smart blok pro PCR destičky 96-jamkové, vč víka 17 000,- 21

5307000000 Smart blok pro PCR destičky 384-jamkové, vč víka 17 000,- 21

5308000003
Víko ThermoTop®                                     

s technologií condens protect®

pro Smart bloky na destičky a zk do objemu 2 ml, 

přebírá teplotu nastavenou v přístroji a hřeje 

zhora = zamezuje kondenzaci na víčkách

11 500,- 21

5363000233 Víko pro bloky 0,5–2 ml, MTP, DWP, PCR 96 a 384 3 100,- 21

3880000305 Transfer Rack 0,5 ml
přenosný stojánek pro 0,5 ml zkumavky na 

Smart blok 0,5 ml
1 080,- 21

3880000151 Transfer Rack 1,5 / 2,0 ml
přenosný stojánek pro 1,5 /2,0 ml zkumavky na 

Smart blok 1,5 ml a 2,0 ml
1 080,- 21

ThermoMixer® F0.5

5386000010 ThermoMixer® F0.5 Smart blok 24 x 0,5 ml 65 200,- 21

ThermoMixer® F1.5

5384000012 ThermoMixer® F1.5 Smart blok 24 x 1,5 ml 63 800,- 21

ThermoMixer® F2.0

5387000013 ThermoMixer® F2.0 Smart blok 24 x 2,0 ml 63 800,- 21

nažehlovací folie, snadno děrovatelná pipetou, snadno snímatelná, spolehlivá od –80 °C do +120 °C, též pro automaty

C = výměnné Smart bloky pro zkumavky od 0,5 - 50 ml, kryozkumavky, destičky MTP, DWP a PCR 96/384. Smart bloky jsou opatřeny 

systémem QuickRelease pro jejich rychlou výměnu, 5 přednastavených programů, možnost ukládání až 15 programů. Přesné řízení teploty 

min. 15 °C pod RT, max: 100 °C, teplotní nastavení: 1 °C až 100 °C, zahřívání až 7 °C/min, chlazení 2,5 °C/min mezi 100 °C a RT. Míchání 

300 – 3.000 rpm Rozměr: 20,6 × 30,4 × 13,1 cm, hmotnost: 6,3 kg.

C = výměnné Smart bloky pro zkumavky od 0,5 - 50 ml, kryozkumavky, destičky MTP, DWP a PCR 96/384. Smart bloky jsou opatřeny 

systémem QuickRelease pro jejich rychlou výměnu, 5 přednastavených programů, možnost ukládání celkem 15 programů. Přesné řízení 

teploty min. pod 30 °C pod RT, max: 110 °C, teplotní nastavení -10 °C až 110 °C, zahřívání až 9 °C/min, chlazení 5 °C/min mezi 110 °C a RT. 

Rozměr: 20,6 × 30,4 × 13,6 cm, hmotnost: 4,3 kg.

Pro práci s 0,5 ml zkumavkami, pevný blok, zahřívání / míchání. Míchání 300 – 2.000 rpm s řízenou kontrolou a technologií proti vylití vzorku. 

Teplotní rozsah min. 4 °C nad RT a max. 100°C, teplotní nastavení: 1 °C až 100 °C, zahřívání: max. 15 °C/min, 5 přednastavených programů 

(37 °C, 42 °C, 56 °C a 95 °C). Rozměr: 20,6 × 30,4 × 16,3 cm, hmotnost: 6,2 kg.

Pro práci s 1,5 ml zkumavkami, pevný blok, zahřívání / míchání. Míchání 300 – 1.500 rpm s řízenou kontrolou a technologií proti vylití vzorku. 

Teplotní rozsah: min. 4 °C nad RT a max. 100°C, teplotní nastavení: 1 °C až 100 °C, zahřívání: max. 11 °C/min, 5 přednastavených programů 

(37 °C, 42 °C, 56 °C a 95 °C). Rozměr: 20,6 × 30,4 × 17,0 cm, hmotnost: 6,3 kg.

Pro práci s 2,0 ml zkumavkami, pevný blok, zahřívání / míchání. Míchání 300 – 1.500 rpm s řízenou kontrolou a technologií proti vylití vzorku. 

Teplotní rozsah: min. 4 °C nad RT a max. 100°C, teplotní nastavení: 1 °C až 100 °C, zahřívání: max. 13 °C/min, 5 přednastavených programů 

(37 °C, 42 °C, 56 °C a 95 °C) .  Rozměr: 20,6 × 30,4 × 17 cm, hmotnost: 6,3 kg.
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Objednací číslo Název Popis Cena v Kč DPH

(bez DPH) %

ThermoMixer® FP

5385000016 ThermoMixer® FP pro MTP, DWP, vč víka 67 980,- 21

Výměnné bloky k přístrojům ThermoMixer® comfort a ThermoStat™ plus
5361000015 Výměnný blok 0,5 ml zkumavky pro 24 x 0,5 ml, vč chladícího stojánku 13 600,- 21

5360000011 Výměnný blok 1,5 ml zkumavky pro 24 x 1,5 ml, vč chladícího stojánku 13 600,- 21

5362000019 Výměnný blok 2,0 ml zkumavky pro 24 x 2,0 ml, vč chladícího stojánku 13 600,- 21

5309000333 Výměnný blok pro 5 ml zkumavky pro 8 x 5,0 ml zkumavky 13 550,- 21

5363000012 Výměnný blok pro MTP včetně víka 17 100,- 21

5363007009 Adapter pro 96 x 0,2 ml PCR vložka do výměnného bloku pro MTP 4 480,- 21

5366000013 Výměnný blok pro zkumavky 8 x Falcon 15 ml 13 200,- 21

5365000010 Výměnný blok pro zkumavky 4 x Falcon 50 ml 13 200,- 21

5367000017 Výměnný blok pro zkumavky 24 x 1,5 - 2 ml Cryo ( Ø 12,5 mm) 13 200,- 21

5368000010 Výměnný blok pro 4 sklíčka pro hybridizace 17 900,- 21

5368000100 Výměnný blok pro Dual Chips pro 4 ks 27 400,- 21

5352100007
CombiBox (pouze pro ThermoStat™ 

plus)
vnitřní rozměry 13,5 x 9,0 x 6,0 cm 16 500,- 21

MixMate ®

5353000014 MixMate
® včetně 3 nástavců 47 900,- 21

5353040113 Náhradní nástavec PCR 96 pro 96 x 0,2 ml zkumavky, stripy a PCR destičky 1 380,- 21

5353040121 Náhradní nástavec 0,5 ml pro 24 x 0,5 ml zkumavky 1 100,- 21

5353040130 Náhradní nástavec 1,5 / 2,0 ml pro 24 x 1,5 / 2,0 ml zkumavky 1 100,- 21

Spektrometrie - detekce

BioPhotometer® D30

6133000001 BioPhotometer® D30 kompaktní fotometr pro rutinní metody 134 600,- 21

6133000907 BioPhotometer® D30 + µCuvette G10 výhodné balení 164 400,- 21

4099001009 Uvette Adapter pro fotometr s optickou výškou 8,5 mm 1 680,- 21

4099002005 Uvette Adapter pro fotometr s optickou výškou 10 mm 1 680,- 21

4099003001 Uvette Adapter pro fotometr s optickou výškou 15 mm 1 680,- 21

6133928004 BioPhotometer D30 Reference Filter Set
pro ověření přesnosti fotometru a nastavení 

vlnových délek
35 800,- 21

6135011000 Termotiskárna DPU-S445 pro BioPhotometer D30 a BioSpectrometer 17 500,- 21

Jednopaprskový absorbční fotometr s referenčním paprskem. Fotometr s fixně nastavenými vlnovými délkami. Nastaveno 10 vlnových délek 

pro rutinní a nejpoužívanější metody. Předprogramovaná nastavení pro stanovení koncentrací nukleových kyselin včetně měření nečistot i s 

křivkou, stanovení koncentrací proteinů přímo a nebo přes barevné reakce, stanovení nárůstu buněk měřením OD 600,  volně 

programovatelné metody pro přednastavené vln délky. Automatické přepočítání koncentrací pomocí faktorů či standardů Možno zvolit délku 

průchodu paprsku kyvetou na 10, 5, 2, 1 a 0,2 mm. Pro použití standardních kyvet s vnějším rozměrem 12,5 x 12,5 mm. Výška průchodu 

paprsku kyvetou a zároveň výška paprsku nad dnem šachty je 8,5 mm. Snadné používání, intuitivní SW, velký přehledný displej. Malý 

kompaktní přístroj bez nutnosti PC k ovládání. Zdrojem světla je xenonová lampa s dlouhou životností. Detektor CMOS fotodiody Vhodný i pro 

měření v mikroobjemech pomocí Eppendorf µCuvette G1.0. USB port pro transport dat a výsledků exportovatelných přímo do Excelu. Malý 

(šxhxv) 29,5x40x15 cm a lehký 5,4 kg.

Pro práci s destičkami (MTP, DWP), pevný blok, zahřívání / míchání. Míchání 300 – 2.000 rpm s řízenou kontrolou a technologií proti vylití 

vzorku. Teplotní rozsah: min. 4 °C nad RT a max. 100°C, teplotní nastavení: 1 °C až 100 °C, zahřívání: max. 18 °C/min, 5 přednastavených 

programů (37 °C, 42 °C, 56 °C a 95 °C) . Rozměr: 20,6 × 30,4 × 16,4 cm, hmotnost: 6,1 kg.

Míchá destičky, zkumavky a vortexuje. Rychlost míchání : 300 - 3.000 rpm, rychlost dotykového vortexu: 3.500 rpm. Rozsah nastavení času: 

15 s - 99,3 hod, kontinuální běh. Rozměr : 17 x 23 x 13 cm, hmotnost: 4,2 kg. 3 nástavce: pro PCR 96 jamkové destičky, zkumavky 0,5 ml a 

1,5 / 2,0 ml.
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Objednací číslo Název Popis Cena v Kč DPH

(bez DPH) %

BioSpectrometer® basic / kinetic

6135000009 BioSpectrometer basic rozsah spektra 200 až 830 nm 176 800,- 21

6135000904 BioSpectrometer basic + µCuvette G1.0 výhodné balení 204 200,- 21

6136000002 BioSpectrometer kinetic rozsah 200 až 830 nm, teploty +20 °C až +42 °C 214 700,- 21

6136000800 BioSpectrometer kinetic + µCuvette G1.0 výhodné balení 237 000,- 21

6135928001 BioSpectrometer Reference Filter Set
set filtrů pro ověření přesnosti nastavení vln. 

délek, přesnosti měření absorbance
41 900,- 21

BioSpectrometer® fluorescence

6137000006 BioSpectrometer® fluorescence 238 700,- 21

6137000901 BioSpectrometer® fluorescence+ µCuvette G1.0 výhodné balení 265 500,- 21

6137928009
BioSpectrometer Fluorescence 

Reference Filter Set

set filtrů pro ověření přesnosti nastavení vln. 

délek, přesnosti měření absorbance a 

fluorescence a linearity

77 200,- 21

Kyvety

Jednorázové plastové
UVette® - kyveta pro měření v oblasi UV a VIS

0030106300 UVette
®
, jednotlivě balené 80 ks, RNase-, DNA-, protein-free 1 440,- 21

0030106318 UVette
®
 routine pack, v boxu 200 ks, Eppendorf Quality 3 020,- 21

Eppendorf Vis Cuvettes - kyvety pro měření v oblasti VIS

0030079345 Eppendorf® macro Vis Cuvette max objem 4 500 µL, 10 x box po 100 ks 3 010,- 21

0030079353 Eppendorf® semi-micro Vis Cuvette max objem 3 000 µL, 10 x box po 100 ks 3 200,- 21

Příslušenství k jednorázovým kyvetám

4308078006 Cuvette stand, stojánek na kyvety pro 16 kyvet 400,- 21

Skleněná pro mikroobjemy 

6138000018 µCuvette G1.0 mikrokyveta 48 900,- 21

Jedinečná kombinace plně funkčního UV/VIS fotometru s fluorometrem. Základem je přístroj BioSpectrometer basic a navíc je přidané měření 

fluorescence, pro stanovení velmi nízkých koncentrací DNA/RNA nebo protejnů. Rozpětí stanovení koncentrací DNA přístroje: 1 pg/µl do 1500 

ng/µl. Fluorimetrická jednotka je optimalizována pro používání nejrozšířenějších fluorescenčních barviček (PicoGreen, OliGreen, RiboGreen, 

NanoOrange). Zdroj světla xenonová lampa( UV/VIS) a LED (fluorescence). Rozsah UV/VIS spektra 200 - 830 nm, fluorometrický modul 

umožňuje exitaci při 470 nm a měří emisní vlnové délky 520 a 560 nm. Detektorem je fotodiodové pole (UV/VIS) a fotodiody (fluorescence). 

Přístroj má všechny vlastnosti BioSpectrometru basic a navíc předprogramované metody pro stanovení koncentrací pomocí fluorescenčních 

barviček. Malý (29,5 x 40 x 15 cm) a lehký (5,4 kg), snadno ovladatelný přístroj, přehledný barevný display, možnost přímého připojení PC 

(není nutné k řízení), USB port. Export výsledků do excelu. Krok nastavení vln délky 1 nm. Systematická odchylka ±1 nm, náhodná chyba 

≤0,005 při A=1, šířka spektrální štěrbiny ≤4 nm. Kompatibilní s běžnými kyvetami (1 cm) i mikrokyvetami.

Eppendorf Vis Cuvettes jsou jednorázové kyvety vyrobené z čirého plastu pro měření v rozsahu vlnových délek 300 - 900 nm pro větší objemy 

vzorku (až do 4500 µl). Kyvety jsou ideální pro aplikace s měřením ve viditelné oblasti jako například kolorimetrická proteinová stanovení 

(Bradford, Lowry), stanovení optické denzity bakteriálních kultur (OD600 metoda) a kinetická a fluorescenční měření.

Uvette jedinečná plastová kyveta: pro měření při 220 - 1600 nm, objem 50 µl - 2000 µl, optická dráha 10 nebo 2 mm (otočením o 90°), vnější 

rozměr 12,5 x 12,5 x 36 mm, pro využití nízkého objemu a kratší 2 mm dráhy nutný spektrometr s výškou paprsku nad dnem šachty 8,5 mm, 

jinak vhodná pro všechny přístroje jen pak nutno použít vyšší objem.

µCuvette kyveta s jednoduchou konstrukcí využívá kapilární sílu působící na kapalinu mezi dvěma skleněnými povrchy vzdálenými 1 mm. 

Délka průchodu paprsku kyvetou/vzorkem 1 mm = optická dráha, vnější rozměr kyvety 12,5x12,5 mm. Hydrofobní úprava povrchu pro vzorky. 

Umožňuje měřit malé objemy vzorků (od 1,5 µl dsDNA, od 3 µl protein) a vzorky s vysokými koncentracemi (do 1500 ng/µl) bez ředění. 

Snadno se používá a čistí. Není určena pro měření vzorků velmi nízkých koncentrací.

BioSpectrometer basic - jednoparskový absorbční spektrometr s referenčním paprskem, zdroj světla xenonová lampa, rozsah spektra 200 - 

830 nm, rozsah měření absorbancí 0 – 3 ,0 A (260 nm), detektor CMOS fotodiodové pole. Měření možné při jedné nebo více vlnových délkách 

nebo spojitý scan, možnost volně volit vlnové délky měření, přednastavené metody nejvíce používané v molekulárně biologických, buněčných 

i biochemických laboratořích rychle spustitelné, automatické přepočítání koncentrací a čistot. Malý (29,5x40x15 cm) a lehký (5,4 resp 5,5 kg), 

snadno ovladatelný přístroj, přehledný barevný display, možnost přímého připojení PC (není nutné k řízení), USB port. Export výsledků do 

excelu. Krok nastavení vln. délky 1 nm. Systematická odchylka ±1 nm, náhodná chyba ≤0,005 při A=1, šířka spektrální štěrbiny ≤4 nm. 

Kompatibilní s běžnými kyvetami (1 cm) i mikrokyvetami.

BioSpectrometer kinetic - všechny výhody jako basic, navíc možnost měření kinetických metod, přístroj má integrovanou temperovatelnou 

šachtu pro nastavení reakční teploty (+20 °C až +42 °C)  
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Objednací číslo Název Popis Cena v Kč DPH

(bez DPH) %

Zahušťování vzorků

Concentrator plus

5305000304 Concentrator plus, complete systém systém včetně rotoru a zabudované pumpy 179 900,- 21

5305000100 Concentrator plus, vč. rotoru bez vakuového odsávání, rotor F-45-48-11 102 100,- 21

5305000100-01 Concentrator plus, vč. rotoru spojené do systému s externí vak pumpou MZ2C 152 000,- 21

5305000509 Concentrator plus, bez rotoru zabudovaná pumpa 174 900,- 21

5305000703 Concentrator plus, bez rotoru
zabudovaná pumpa, včetně přípojky pro externí 

zařízení - např pro vysoušení gelu 
208 600,- 21

5490045009 Rotor A-2-VC pro 2 ks MTP destiček 24 300,- 21

5490034007 Rotor F-45-72-8 pro 72 ks zkumavek 0,5 ml 9 100,- 21

5490032004 Rotor F-45-70-11 pro 70 ks zkumavek 1,5 / 2 ml 9 100,- 21

5490030001 Rotor F-45-48-11 pro 48 ks zkumavek 1,5 / 2 ml 9 200,- 21

5490036000 Rotor F-45-24-12 pro 24 ks zkumavek 6 ml 9 100,- 21

5490037006 Rotor F-40-18-19 pro 18 ks zkumavek 10 ml 11 500,- 21

5490038002 Rotor F-45-8-17 pro 8 zkumavek 15 ml Falcon 11 500,- 21

5490047001 Rotor F-35-6-30 pro 6 x 15 / 50ml zkumavky 11 500,- 21

5490039009 Rotor F-35-8-24 pro 8 zkumavek 25 ml 11 500,- 21

Robotické pipetování

Automatické pipetovací stanice - modely epMotion 5070, 5073 a 5075

5070000280 epMotion 5070 4 pracovní pozice, SW epBlue, LH assistant

5070000281 epMotion 5070f
4 pracovní pozice, bez krytu k vložení do lam. 

boxu, SW epBlue

5073000108 EasyCon tablet PC complete dotykový řídící tablet pro verze 5070 a 5070f

5073000205

5073000400

5073000000

5073000302 epMotion P5073c - 6 pracovních 

5075000301 epMotion 5075l 15 pracovní pozice, SW epBlue

5075000302 epMotion 5075t 14,5 pracovních pozic, vč. 1 pozice 

ThermoMixer, SW epBlue5075000303 epMotion 5075v 12 pracovních pozic (vč. 1 pozice vakuum), SW 

epBlue, gripper, vac frame 2, vac frame 2 holder5075000304 epMotion 5075vt 12 pracovních pozic - vč. 1 pozice vakuum a 1 

pozice ThermoMixer, SW epBlue, gripper, vac 5075000305 epMotion 5075m 14,5 pracovních pozic, vč. 1 pozice MagSep 

modul s prstovým magnetem a ThermoMixerem, 5075001101 MultiCon PC complete řídící PC a dotykový monitor v jednom 

vnitřní vybavení a příslušenství v samostatném ceníku epMotion

pipetovací stanice epMotion - více informací na vyžádání

epMotion M5073 - 6 pracovních pozic, na jedné pozici dohromady termomixer a unikátní 

epMotion M5073c - 6 pracovních pozic, na jedné pozici dohromady termomixer a unikátní 

Umožňuje rychlé,  přesné, reprodukovatelné pipetování a dávkování kapalin, přípravy vzorků v molekulární biologii apod. bez chyby lidského 

faktoru, z různých a do různých formátů zkumavek a destiček – 96 jamek, 384 jamek a dalších, objemy od (1) 2 µl do 1 000 µl (pipetování a 

dávkování), bez kontaktu s povrchem kapaliny. Optický senzor rozeznává vsazený Hardware - výměnné hlavy, špičky, držáky reagencií a 

vzorků, zkumavky a destičky.                                                                                              

U modelů 5070 a 5073 je možnost výběru ovládání -  pomocí barevného dotykového tabletu "EasyCon" nebo počítače 3v1 s dotykovou 

obrazovkou "MultiCon".  Ve všech modelech 5070 a 5073 si uživatel může připravovat protokoly podle své potřeby v software epBlue Studio, 

automatická výměna až 2 pipetovacích hlav.                                              

U modelu epMotion M5073 lze zvolit v software Prep Assistant předpřipravený izolační protokol NK, zadat několik vstupních informací a 

spustit. U modelu P5073 lze využít v nabídce SW PCR Assistant předpřipravené protokoly na přípravu mastermixů, ředících řad, set-up PCR.                                                                                                                                                                                                                                                    

Modely 5075 jsou ovládány pomocí řídícího PC "MultiCon" s dotykovým monitorem v jednom, se SW epBlue, který umožňuje připravovat 

protokoly podle požadavků uživatele, automatická výměna až 4 pipetovacích hlav, grafická simulace programu, ukládání programů v PC, 

možnost rozšířit o další doplňkové SW, atd. 

Modely 5073  a 5075 jsou k dispozici i ve variantě s nástavcem na víku s UV světlem a HEPA filtrem.

Nízké otáčky (1400 RPM) pro ochranu vzorků, odsávání chemicky rezistentní vakuovou pumpou VacuuBrand (20 hPa=20 mbar), chemicky 

rezistentní nerezový vnitřní prostor, nádobka na kondenzáty (pro čištění odcházejícího vzduchu pro ochranu okolí), tichý provoz. Výběr ze tří 

aplikačních modů odpovídajících použitému roztoku (vodné, alkoholové, s vysokou tenzí par), čtyři volby teploty (laboratorní teplota, 30°C, 

45°C, 60°C) pro ochranu vzorků. Výběr rotorů pro různé počty různých zkumavek a MTP, základní rotor 48 x 1,5 / 2,0 ml (F-45-48-11).

epMotion P5073 - 6 pracovních pozic; pro PCR setup, řídící barevný dotykový panel 
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Objednací číslo Název Popis Cena v Kč DPH

(bez DPH) %

Udržování teploty/chladu

Eppendorf PCR-Cooler

3881000015 PCR-Cooler 0,2 ml Starter Set 1 x modrý, 1 x růžový 2 440,- 21

3881000023 PCR-Cooler 0,2 ml růžový 1 340,- 21

3881000031 PCR-Cooler 0,2 ml modrý 1 340,- 21

IsoTherm-System 3880 - pro 0,5 ml; 1,5 ml; 2,0 ml

3880000011 IsoTherm-System 0,5 ml Starter Set 
1 box, 1 aku pro 0 °C, 1 aku pro -21 °C, 1 

stojánek s víčkem na 24 nádobek 0,5 ml
3 770,- 21

3880001018 IsoTherm-System 1,5 ml Starter Set 

1 box, 1 aku pro 0 °C, 1 aku pro -21 °C, 1 

stojánek s víčkem na 24 nádobek 1,5 ml / 1,7 ml 

/ 2,0 ml 

3 770,- 21

3880000160 IsoRack+IsoPack 0 °C, 0,5 ml 1 aku 0 °C, stojánek s víčkem na 24 x 0,5 ml 1 230,- 21

3880001166 IsoRack+IsoPack 0 °C, 1,5 ml/ 2 ml 1 aku 0 °C, stojánek s víčkem na 24 x1,5ml/2ml 1 230,- 21

3880000178 IsoRack+IsoPack -21 °C, 0,5 ml 1 aku -21 °C, stojánek s víč na 24 x 0,5 ml 1 230,- 21

3880001174 IsoRack+IsoPack -21 °C, 1,5 ml/ 2 ml 1 aku -21 °C, stojánek s víč na 24 x 1,5 ml/2ml 1 230,- 21

3880000038 IsoRack 0,5 ml 4 x stojánek s víčkem na 24 x 0,5 ml 3 140,- 21

3880001034 IsoRack 1,5 ml/ 2 ml 4 x stojánek s víčkem na 24 x 1,5 ml / 2 ml 3 140,- 21

3880000020 IsoSafe+IsoPack 0,5 ml 1 box, 3 aku 0 °C, pro 0,5 ml zkumavky 3 980,- 21

3880001026 IsoSafe+IsoPack 1,5 ml/ 2 ml 1 box, 3 aku 0 °C, pro 1,5 ml / 2 ml zkumavky 3 980,- 21

3880000046 IsoSafe+IsoPack 0,5 ml 1 box, 3 aku -21 °C, pro 0,5 ml zkumavky 3 980,- 21

3880001042 IsoSafe+IsoPack 1,5 ml/ 2 ml 1 box, 3 aku -21 °C, pro 1,5 ml / 2 ml zkumavky 3 980,- 21

Centrifugy 
Centrifugy a jejich příslušenství v samostatném ceníku centrifug

Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.  ·  Voděradská 2552/16  ·  251 01 Říčany u Prahy  ·  Česká republika

Chladící stojánky pro zkumavky 0,2 nebo 0,5 ml, 96 x 0,2 ml PCR destičky. Udržují teplotu 0 °C po dobu 1 hod, překročí-li  teplota 7°C, změní 

stojánek u každého otvoru barvu na zřetelně světlejší odstín.

Izolační boxy (IsoSafe), stojánky (IsoRack) s akumulační vložkou (IsoPack). V izolačním boxu drží teplotu 0 °C až 6 hodin, -21 °C až 3 hodiny, 

systém pro 24 Safe-Lock zkumavek velikosti 0,5 ml, 1,5 - 2 ml.

IČ: 27939031    ·    DIČ: CZ27939031    ·    Tel: +420 323 605 454    

E-Mail: eppendorf@eppendorf.cz    ·    Internet: www.eppendorf.cz
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