
Novas promoções 1 de setembro – 31 de dezembro 2017

Like It, Order It, Love It! 

Novas promoções em centrífugas, ultracongeladores, incubadores e muito mais.
É a sua oportunidade!



Novas promoções Eppendorf Advantage™ 1 de setembro – 31 de dezembro 2017

Ficará rendido! Aproveite as ofertas!
Precisa de renovar algum equipamento ou realizar novas 
aquisições para o seu laboratório? Então certamente estará 
a reunir informação, comparando características técnicas e 
falando com os seus colegas, representantes de vendas ou 
com o seu departamento de compras.

No fim de contas, sabemos que ficará rendido por um 
produto Eppendorf. E é tão fácil consegui-lo! Simplesmente 
adicionando-o à sua cesta na loja eletrónica ou entrando em 
contacto connosco.

Aproveite as vantagens por tempo limitado: 
>  Centrifuge 5810 R num pack especial para cultura celular e 

placas com 15 % de desconto
>  Centrifuge 5430 R num pack especial para trabalho com 

tubos, com 15 % de desconto
>  Eppendorf ThermoMixer® C com blocos para todo o tipo 

de consumíveis com 10 % de desconto
>  Ofertas em ultracongeladores*
>  Toda a gama de pontas com filtro ep Dualfilter T.I.P.S.® 

com 15 % de desconto
>   Ofertas especiais em incubadores
>   Pacotes especiais de consumíveis de cultura celular e  

incubadores ...
>  ... e muito mais

Nota: os nossos especialistas conhecem muito bem os 
desafios e as necessidades dos laboratórios de hoje em dia. 
Estamos à disposição para informações adicionais em 
eppendorf-portugal@eppendorf.pt.

*Solicite-nos o folheto “Congelação Eco-Lógica” para mais informações.
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Centrifuge 5810 R: qualidade e fiabilidade num tamanho compacto. 

A escolha perfeita!

Ultracongeladores Eppendorf: alto rendimento, segurança para as 

suas amostras e comodidade. Não se arrependerá!



3

Novidade! Pack Centrifuge 5810 R para cultura celular / placas

Obtenha maior versatilidade com o novo pack de centrifugação, que poderá utilizar tanto para tubos como para placas!

Centrifuge 5810 R: Poupe 15 %!
A Centrifuge 5810 R, um dos modelos de 3 litros mais 
compactos do mercado, garante-lhe qualidade e fiabilidade, 
proporcionando uma versatilidade excecional e grande 
capacidade tanto para tubos como para placas.

>  Tampa com fecho suave soft-touch
> Baixa altura (29 cm) para fácil acesso ao interior
> Operação silenciosa, respeitando o entorno de trabalho
> Intervalo de temperatura de -9 ºC a +40 ºC
> Função FastTemp para pré-refrigeração rápida
>  Desativação ECO shut-off após 8 h de inatividade para 

redução do consumo energético
>  Tecnologia de compressor DCC (Dynamic Compressor 

Control) para refrigeração precisa

*A centrífuga 5810 R e respetivos componentes são dispositivos de 
diagnóstico in vitro de acordo com a Diretiva 98/79/CE do Parlamento e 
Conselho Europeus de 27 de outubro de 1998.

Pack de centrifugação para cultura celular / placas 
Com capacidade para 28 tubos de 50 mL, 56 tubos de 15 mL 
e 2 cestos para 1 placa deepwell ou 4 microplacas.

O novo pack Centrifuge 5810 R inclui:
>  Centrifuge 5810 R refrigerada
>  Rotor S-4-104 com cestos redondos
>  4 adaptadores para tubos cónicos de 15 mL
>  4 adaptadores para tubos cónicos de 50 mL
>  2 cestos para placas
>  500 Eppendorf Conical Tubes de 15 mL
>  500 Eppendorf Conical Tubes de 50 mL

Obtenha o seu pack de centrifugação para cultura 
celular / placas de 1 de setembro a 31 de dezembro, 
com 15 % de desconto.

Referência Descrição P.V.P. € Preço 
promocional €

5811 000.908 Pack de centrifugação 
cultura celular / placas

10.887,00 9.254,00
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Novidade! Pack Centrifuge 5430 R para uma grande variedade de tubos

A centrífuga refrigerada 5430 R, agora disponível num pacote para uma grande variedade de tubos. Com botões giratórios ou teclado.

Centrifuge 5430 R: Poupe 15 %!
A Centrifuge 5430 R é um modelo sem igual que combina as 
melhores características de uma microcentrífuga (tamanho 
reduzido) com as de uma macrocentrífuga (versatilidade). 
Trabalhe com uma ampla variedade de tubos, placas, spin 
columns e tubos cónicos de 15 e 50 mL num equipamento 
compacto.

>  Menu com guia passo-a-passo e ecrã de fácil leitura
>  5 teclas para gravação de programas de rotina
>  Sistema QuickLock, para abertura e fecho do rotor de 

forma simples e segura
>  Intervalo de temperatura de -11 ºC a +40 ºC
>  Preservação da temperatura de refrigeração após  

finalização do ciclo, para proteção das suas amostras
>  Função FastTemp pro® para programação prévia da  

refrigeração

*A centrífuga 5430 R e respetivos componentes são dispositivos de 
diagnóstico in vitro de acordo com a Diretiva 98/79/CE do Parlamento e 
Conselho Europeus de 27 de outubro de 1998.

O novo pack Centrifuge 5430 R inclui:
>  Centrifuge 5430 R refrigerada
>  Rotor FA-45-30-11 com tampa anti-aerossóis, sistema  

Eppendorf QuickLock, capacidade para 30 tubos de  
1,5 / 2,0 mL e velocidade de até 20.817 x g

>  Rotor F-35-6-30 com tampa, adaptadores para 6 tubos 
cónicos de 15 mL (velocidade de 7.540 x g) e adaptadores 
para 6 tubos cónicos de 50 mL (velocidade de 7.581 x g)

>  500 Eppendorf Conical Tubes de 15 mL
>  500 Eppendorf Conical Tubes de 50 mL

Aproveite o pack de centrifugação 5430 R, disponível de 
1 de setembro a 31 de dezembro com 15 % de desconto.

Referência Descrição P.V.P. € Preço 
promocional €

5428 000.309 Pack Centrifuge 5430 R 
com botões giratórios

7.609,00 6.468,00

5428 000.953 Pack Centrifuge 5430 R 
com teclado

7.609,00 6.468,00
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Packs Centrifuge 5702 e 5702 R com 10 % de desconto

A família 5702 é ideal para aplicações de média capacidade que requeiram baixa velocidade.

Centrifuge 5702 / R: Poupe 10 % 
Os modelos 5702 e 5702 R cumprem com os requisitos de 
média e baixa capacidade de centrifugação dos laboratórios 
de investigação e cultura celular.

Centrifuge 5702
>  Velocidade máxima de 4.400 rpm (3.000 x g)
>  Função SOFT para aceleração e travagem de forma suave
>  Função AT SET RPM para início do temporizador ao  

alcançar a velocidade máxima
>  Deteção de desequilíbrio para máxima segurança

Características adicionais Centrifuge 5702 R
>  Intervalo de temperatura de -9 ºC a 40 ºC
>  Função FastTemp para pré-refrigeração rápida
>  Desativação automática ECO shut-off
>  Duas teclas para gravação de programas habituais
 

*As centrífugas 5702, 5702 R e respetivos componentes são dispositivos 
de diagnóstico in vitro de acordo com a Diretiva 98/79/CE do Parlamento 
e Conselho Europeus de 27 de outubro de 1998.

Packs com 10 % de desconto 
Os packs para investigação e cultura celular incluem o  
rotor e os acessórios necessários para execução dos  
seus protocolos. 

De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2017, aproveite  
10 % de desconto adicional nos packs Centrifuge 5702  
e 5702 R.

Referência Descrição P.V.P. € Preço 
promocional €

5702 000.329 Pack Centrifuge 5702
com rotor A-4-38 e jogo 
de adaptadores para 
tubos cónicos de 15 mL 
e de 50 mL

2.661,00 2.395,00

5703 000.420 Pack Centrifuge 5702 R,
refrigerada, com rotor
A-4-38 e jogo de 
adaptadores para tubos 
cónicos de 15 mL e de 
50 mL

4.658,00 4.192,00

5703 000.322 Pack Centrifuge 5702 R,
refrigerada, com rotor
A-4-38 e jogo de 
adaptadores para tubos 
de sangue de 13/16 mm

4.776,00 4.298,00
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Promoção especial em ultracongeladores de 410 a 725 L

Os ultracongeladores Eppendorf proporcionam alto rendimento, 

segurança para as suas amostras e comodidade para si.

Ultracongeladores em promoção
Ultracongeladores Eppendorf com 410 L de capacidade 
Premium U410
>  Armazenamento de até 24.000 amostras
>  Ocupa pouco espaço: 80 x 85,2 cm

Ultracongelador de alta eficiência HEF® U410
>  Armazenamento de até 24.000 amostras
>  Ocupa pouco espaço: 80 x 85,2 cm
>  Baixo consumo energético: 8,4 kWh / dia com refrigerantes 

à base de hidrocarbonetos
>  Tecnologia de isolamento por painéis a vácuo
 
Ultracongeladores Eppendorf com 570 L de capacidade 
CryoCube® F570 / CryoCube® 570h 
>  Armazenamento de até 40.000 amostras
>  Medidas de 102,5 x 85,2 cm
>  CryoCube F570h com baixo consumo energético:  

7,6 kWh / dia

Ultracongeladores Eppendorf com 725 L de capacidade
Innova® U725 / Innova® U725-G
>  Armazenamento de até 50.400 amostras
>  Medidas de 102,5 x 86,7 cm
 
Innova® U725-G 
>  Baixo consumo energético de 12,2 kWh / dia, com  

refrigerantes à base de hidrocarbonetos
>  Tecnologia de isolamento por painéis a vácuo
 
De 1 de setembro a 30 de novembro de 2017, aproveite as 
promoções especiais em ultracongeladores da Eppendorf. 
Consulte o folheto “Congelação Eco-Lógica” ou contacte 
connosco em eppendorf-portugal@eppendorf.pt.

O novo CryoCube® F570h consume 14 % de menos energia que o 

seu modelo anterior.
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O complemento perfeito para os seus processos de centrifugação

Eppendorf Conical Tubes 
As suas amostras estão protegidas contra perdas 
acidentais? 
Os tubos cónicos de 15 e 50 mL são utilizados numa grande 
variedade de protocolos laboratoriais, sendo um dos 
consumíveis mais indispensáveis. Tendo em conta a ampla 
versatilidade de aplicações que dependem destes tubos, a 
rigorosidade do fecho da tampa é vital para a segurança das 
suas amostras. 

Hermeticidade da tampa 
Os tubos cónicos são fundamentalmente utilizados 
em centrifugação, mistura, incubação, transporte e 
armazenamento de amostras ou soluções. A selagem 
segura é essencial para que a sua função se cumpra 
com êxito. É por essa razão que demos especial ênfase 
ao desenvolvimento da tampa dos Eppendorf Conical 
Tubes, tendo a hermeticidade sido posta à prova em 
testes comparativos onde se armazenou etanol, um 
líquido especialmente volátil (Fig. 1).

Prevenção da contaminação 
A superfície estriada evita que o tubo escorregue da mão. 
A superfície da tampa é plana e em tom suave, para melhor 
etiquetagem e visualização da mesma. Para além disso, o 
lateral plano e ranhurado possibilita a colocação da tampa 
em posição vertical, minimizando assim o risco de 
contaminação. 

Aproveite estes 15 % de desconto nos Eppendorf Conical 
Tubes até 31 de dezembro de 2017!

Referência Descrição P.V.P. € Preço 
promocional €

0030 122.151 Eppendorf Conical Tubes, 
15 mL, estéreis, livres de 
pirógenos, DNase, RNase 
e de DNA humano e 
bacteriano, transparentes, 
500 tubos (10 bolsas de 
50 uds.)

142,00 120,70

0030 122.178 Eppendorf Conical Tubes, 
50 mL, estéreis, livres de 
pirógenos, DNase, RNase 
e de DNA humano e 
bacteriano, transparentes, 
500 tubos (20 bolsas de 
25 uds.)

170,00 144,50

Fig.1: Perda de amostra após 24 h de armazenamento horizontal em 
tubos cónicos de 50 mL a -86 ºC. 
N = 50 Eppendorf Conical Tubes 50 mL e 
22 tubos dos fabricantes G, Fa e C. 
www.eppendorf.com/appnote343
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Agitar, aquecer e arrefecer com o Eppendorf ThermoMixer® C

Mistura, aquecimento e arrefecimento num só equipamento para 

maior flexibilidade

Eppendorf ThermoMixer® C 
Melhore os resultados dos seus ensaios misturando e 
incubando em simultâneo com um excelente controlo da 
temperatura e rendimento superior. Com máxima 
versatilidade graças à gama de Eppendorf SmartBlock™ 
disponível.
>  Controlo da temperatura de 15 ºC abaixo da temp. amb., 

até 100 ºC
>  Velocidade de agitação de 300 a 3.000 rpm
>  Teclas pré-programadas
>  Sistema rápido de intercâmbio de blocos (Eppendorf 

QuickRelease)
>  Eppendorf SmartBlock para tubos de 0,2 mL a 50 mL, 

placas, tubos criogénicos, etc. 

Até 31 de dezembro de 2017, aproveite estes 15 % de 
desconto adicional no Eppendorf ThermoMixer C e na 
gama completa de Eppendorf SmartBlock.

Não se esqueça dos seus Eppendorf SmartBlock!

Referência Descrição P.V.P. € Preço 
promocional €

5382 000.015 Eppendorf 
ThermoMixer® C, 
bloco não incluído

2.480,00 2.108,00

Tecnologia Eppendorf QuickRelease™ para intercâmbio dos blocos 

de forma rápida e simples, sem utilização de ferramentas.

Referência Descrição P.V.P. € Preço 
promocional €

5309 000.007 Eppendorf SmartBlockTM 
5,0 mL, 8 tubos 

514,00 436,90

5361 000.031 Eppendorf SmartBlockTM 
0,5 mL, 24 tubos 

514,00 436,90

5360 000.038 Eppendorf SmartBlockTM 
1,5 mL, 24 tubos

514,00 436,90

5362 000.035 Eppendorf SmartBlockTM 
2,0 mL, 24 tubos

514,00 436,90

5366 000.021 Eppendorf SmartBlockTM

15 mL, 8 tubos
514,00 436,90

5365 000.028 Eppendorf SmartBlockTM 
50 mL, 8 tubos

514,00 436,90

5364 000.024 Eppendorf SmartBlockTM 
12 mm, 24 tubos de 
11 – 11,9 mm diâmetro

639,00 543,15

5367 000.025 Eppendorf SmartBlockTM 
cryo, 24 tubos criogénicos 
de 1,5 – 2 mL

514,00 436,90

5307 000.000 Eppendorf SmartBlockTM 
PCR 384, placas de 
384 poços, tampa incluída

639,00 543,15

5306 000.006 Eppendorf SmartBlockTM 
PCR 96, placas de 
96 poços, tampa incluída

639,00 543,15

5363 000.039 Eppendorf SmartBlockTM 
para microplacas e placas 
deepwell, tampa incluída

639,00 543,15
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Com o MixMate®, misture as suas amostras em tempo recorde

Tanto em placas de 96 e 384 como em tubos, misture as suas amostras num par de segundos.

MixMate® com 15 % de desconto
O agitador 3 em 1 para placas, tubos e agitação por vórtex. 
Este equipamento de alta velocidade garante a mistura 
completa das suas amostras em segundos, quer seja em 
placas de 96 e 384 poços ou tubos. A tecnologia 2DMix-
Control mistura os líquidos através de um movimento 
circular controlado, evitando salpicos e contaminações 
cruzadas.

>  Agitador de alta velocidade (3.000 rpm) para mistura  
rápida e eficiente de pequenos volumes em todos os  
formatos de tubos comuns de até 2 mL

>  Tecnologia 2DMix-Control (órbita de agitação plana sem 
movimento vertical) para a agitação controlada e  
resultados reprodutíveis em segundos

>  Função de vórtex integrada para vários formatos de tubos
>  5 teclas com pré-programadas com parâmetros de agitação 

comuns
>  Funcionamento silencioso, sem incomodar o ambiente de 

trabalho
>  3 suportes diferentes para tubos (0,5 mL, 1,5 / 2,0 mL, 

placas PCR 96) para maior flexibilidade

Aplicações
>  Resuspensão de pellets (p. ex., bactérias, DNA, cultura 

celular)
>  Preparações de PCR
>  Agitação de líquidos viscosos e suspensões (incl. esferas)
>  Agitação de digestões com enzimas de restrição
>  Imunoensaios (p. ex., ELISA)
>  Ensaios colorimétricos (p. ex., Bradford, Lowry, BCA)
>  Ensaios de genes indicadores (p. ex. β-galactosidase,  

luciferase)
>  Agitação por vórtex de vários formatos de tubos (p. ex., 

Eppendorf Conical tubes de 15 e 50 mL)

De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2017, desfrute da 
eficiência em agitação do MixMate com 15 % de desconto.

Referência Descrição P.V.P. € Preço 
promocional €

5353 000.014 MixMate® com 
3 suportes incluídos: 
placas PCR 96 / tubos 
0,2 mL, tubos 0,5 mL 
e 1,5 / 2,0 mL

1.855,00 1.577,00
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Pipeta

Cone da
pipeta

Amostra

Aerossóis

Ponta da 
pipeta

Filtro

Duas camadas de filtro são melhores do que uma: ep Dualfilter T.I.P.S.® 

ep Dualfilter T.I.P.S.: máxima proteção da pipeta e da amostra contra a contaminação acidental e desapercebida por aerossóis, gotas e salpicos

ep Dualfilter T.I.P.S.®: Poupe 15 %
As ep Dualfilter T.I.P.S. são pontas com um filtro de duas 
fases, fabricadas em material hidrofóbico e desenhadas para 
bloquear tanto aerossóis como biomoléculas, protegendo 
assim ambas pipeta e amostra:
>   Dupla proteção contra aerossóis1) e biomoléculas
>  Dupla proteção para a pipeta e a amostra
>  Livres de aditivos e inibidores da PCR
>  Disponíveis nos graus de pureza Eppendorf PCR clean/

Sterile (estéril e livre de pirógenos) e Eppendorf Forensic 
DNA grade

>   Comprovadas pelo Fraunhofer Institute for Toxicology and 
Experimental Medicine (ITEM) em Hannover, Alemanha

>  Inspeção de cada lote produzido por um laboratório  
independente

>  Certificados específicos por lotes disponíveis em  
www.eppendorf.com/certificates

>  Certificado de eficiência dos filtros segundo a norma  
EN 1822 disponível em www.eppendorf.com/certificates

1)Um aerossol é uma dispersão coloidal de partículas sólidas finas ou 
gotículas de líquido em ar ou outro gás.

Até 31 de dezembro de 2017, aproveite estes 15 % de 
desconto em todas pontas ep Dualfilter T.I.P.S. em 
qualidade PCR clean / Sterile.

Referência ep Dualfilter T.I.P.S.®, 
PCR clean / Sterile

P.V.P. € Preço 
promocional €

0030 077.504 960 ep Dualfilter T.I.P.S.® 
0,1 – 10 µL S

158,00 134,30

0030 077.512 960 ep Dualfilter T.I.P.S.® 
0,1 – 10 µL M

158,00 134,30

0030 077.520 960 ep Dualfilter T.I.P.S.® 
0,5 – 20 µL L

151,00 128,35

0030 077.539 960 ep Dualfilter T.I.P.S.® 
2 – 20 µL 

151,00 128,35

0030 077.547 960 ep Dualfilter T.I.P.S.® 
2 – 100 µL 

151,00 128,35

0030 077.555 960 ep Dualfilter T.I.P.S.® 
2 – 200 µL 

157,00 133,45

0030 077.563 960 ep Dualfilter T.I.P.S.® 
20 – 300 µL 

151,00 128,35

0030 077.571 960 ep Dualfilter T.I.P.S.® 
50 – 1000 µL 

163,00 138,55

0030 077.750 480 ep Dualfilter T.I.P.S.® 
50 – 1250 µL 

83,40 70,89

0030 077.580 120 ep Dualfilter T.I.P.S.® 
100 – 5000 µL 

82,10 69,79

0030 077.725 120 ep Dualfilter T.I.P.S.® 
0,2 – 5 mL L

81,20 69,02

0030 077.598 100 ep Dualfilter T.I.P.S.® 
0,5 – 10 mL L

67,80 57,63
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Referência Descrição

6333 000.014 Mastercycler® nexus

6331 000.017 Mastercycler® nexus gradient 

6346 000.013 Mastercycler® nexus SX1

6345 000.010 Mastercycler® nexus GSX1

Pack PCR

Os Mastercycler nexus são equipamentos completos, fiáveis, de tamanho reduzido e com possibilidade de conexão entre si.

Mastercycler® nexus em promoção
O Mastercycler nexus pode alojar placas PCR de 96 poços, 
tubos PCR de 0,2 mL, tiras de tubos PCR de 0,2 mL e tubos 
PCR de 0,5 mL. Esta flexibilidade permite ao utilizador 
selecionar os consumíveis que melhor se adaptam ao seu 
ensaio. Com uma emissão de ruído inferior a 40 dB[a], o 
Mastercycler nexus é extremamente silencioso e 
energeticamente eficiente:
>  Disponível com gradiente
>  Tampa flexlid® para ajuste ao consumível utilizado
>  Bloco universal
>  Possibilidade de combinar 3 equipamentos entre si

Escolha o seu pack PCR ou beneficie-se de grandes 
descontos em termocicladores Mastercycler nexus.

Até 31 de dezembro de 2017, obtenha o seu pack de PCR 
ou aplique o desconto no seu equipamento. Primeiro, 
escolha o seu modelo de Mastercycler nexus:

Agora, escolha receber gratuitamente o pack abaixo ou 
descontar o montante do seu equipamento:

Referência Descrição P.V.P. €

5452 000.018 MiniSpin®, com Rotor F-45-12-11 907,00

5452 727.007 Rotor F-55-16-5-PCR 249,00

À escolha Eppendorf Research® plus 3-pack 595,00

0030 128.575 Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, 
semi-skirted, 250 µL, PCR clean, 
transparentes, 25 uds.

126,00

0030 124.332 Eppendorf PCR Tubes, 0,2 mL, PCR clean, 
transparentes, 1000 uds.

126,00

0030 124.812 Tiras de tubos PCR Eppendorf, 
0,1 mL, PCR clean, com tiras de tampas 
côncavas (10 × 12 tiras)

161,00

0030 127.781 Eppendorf PCR Film, auto-adesivo,
PCR clean, 100 uds.

132,00

Total Pack 2.296,00
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Incubadores de CO2 New BrunswickTM Galaxy®: os seus sócios de confiança 

Incubadores de CO2 Galaxy da Eppendorf: controlo preciso para 

todas as suas necessidades de cultura celular

Incubadores de CO2 em promoção 
A nossa gama de incubadores tem estabelecido padrões nos 
laboratórios de cultura celular, graças ao desenho sem 
ventilador, à tecnologia de aquecimento direto e à câmara 
sem soldaduras, garantindo um ambiente sem contaminação 
e facilitando notavelmente a limpeza. 
>  Tecnologia de aquecimento direto para uma temperatura 

uniforme e ausência de contaminação, uma vez que não 
requer ventilador nem filtros HEPA

>  Sensor de CO2 por infravermelhos que permite a medição e 
o controlo do CO2 de forma precisa

>  Aquecimento uniforme graças aos cinco sensores de  
temperatura distribuídos pela câmara

>  Opção de módulo de desinfeção a alta temperatura
>  Controlo de CO2 e portas interiores também disponíveis 

opcionalmente

New BrunswickTM Galaxy® 48 R 
>   Incubador com 48 litros de capacidade num tamanho  

compacto
>  Opções: desinfeção a alta temperatura (4 horas a 120 ºC), 

controlo de O2 (p. ex. para estudos hipotóxicos), porta 
interior de vidro dividida, entre outras (consultar)

 
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2017, aproveite os 
preços especiais nos incubadores da gama Galaxy 48 R, 
170 R e 170 S (pág. seguinte).

Galaxy 48 R: de 48 litros, perfeito para laboratórios com requisitos 

médios de capacidade e espaço limitado

Referência Descrição Preço promocional €

CO48300001 New BrunswickTM Galaxy® 48 R, Standard 4.343,50

CO48320001 New BrunswickTM Galaxy® 48 R, Controlo de O2 de 1 – 19 % 5.897,30

CO48310001 New BrunswickTM Galaxy® 48 R, Desinfeção a alta temperatura 4.950,40

CO48330001 New BrunswickTM Galaxy® 48 R, Desinfeção a alta temperatura e controlo de O2 de 1 – 19 % 6.482,95

Transporte incluído
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Os incubadores de CO2 Galaxy 170 R e 170 S proporcionam alta capacidade (170 litros), qualidade superior, rendimento excelente e 

utilização intuitiva.

Incubadores de CO2 New BrunswickTM Galaxy®: os seus sócios de confiança 

Incubadores de CO2 em promoção 
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2017, aproveite 
os preços especiais nos incubadores da gama Galaxy 48 R 
(pág. anterior), 170 R e 170 S!

Galaxy® 170 R e Galaxy® 170 S 
>  O modelo avançado R dispõe de um ecrã em LCD com 

menu intuitivo e uma ampla gama de opções, incluindo 
controlo de O2

>  O modelo económico 170 S proporciona o mesmo alto 
rendimento que os modelos R, mas com indicadores LED

Referência Descrição Preço promocional €

CO17301001 New BrunswickTM Galaxy® 170 R, Standard 6.370,85

CO17321001 New BrunswickTM Galaxy® 170 R, Controlo de O2 de 1 – 19 % 7.628,00

CO17311001 New BrunswickTM Galaxy® 170 R, Desinfeção a alta temperatura 7.075,50

CO17314001 New BrunswickTM Galaxy® 170 R, Desinfeção a alta temperatura e porta interior dividida (4) 8.053,85

CO17331001 New BrunswickTM Galaxy® 170 R, Desinfeção a alta temperatura e controlo de O2 de 1 – 19 % 8.551,95

CO17334001 New BrunswickTM Galaxy® 170 R, Desinfeção a alta temperatura, controlo de O2 de 1 – 19 % 
e porta interior dividida (4)

9.532,00

CO17101001 New BrunswickTM Galaxy® 170 S, Standard 4.963,25

CO17111001 New BrunswickTM Galaxy® 170 S, Desinfeção a alta temperatura 5.332,15

CO17114001 New BrunswickTM Galaxy® 170 S, Desinfeção a alta temperatura e porta interior dividida (4) 6.309,65

Transporte incluído



14

Incubador de CO2 e agitador orbital New BrunswickTM S41i 

Promoção New BrunswickTM S41i 
O New Brunswick S41i é o único incubador com agitador 
orbital incorporado. Assim, poderá controlar a temperatura, 
velocidade de agitação e o CO2 de forma precisa, criando o 
entorno ideal para aplicações com células de mamíferos e 
células estaminais. 
>  Intervalo de Tª de 4 ºC acima da Temp. Amb., a 50 ºC
>  Velocidade de agitação de 25 – 400 rpm
>  Capacidade para alojar matrazes de até 4 litros
>  Com módulo de desinfeção a alta temperatura
>  Empilhável

Aplicações:
>  Cultura de células em suspensão que requeira uma  

agitação suave
>  Incubação de células aderentes na prateleira interior,  

adicionando uma 2ª prateleira estática e utilizando a  
plataforma de agitação como 3ª prateleira

>  Células aderentes, tal como células estaminais que  
requeiram tanto incubação como agitação periódica suave

De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2017, obtenha um 
incubador de CO2 e agitador orbital num só equipamento 
com o New Brunswick S41i, por um preço especial!

New Brunswick S41i: incubador de CO2 e agitador orbital num só equipamento

Referência Descrição Preço 
promocional €

S41I230011 New BrunswickTM S41i, 170 L, 
incubador agitador de CO2 com 
prateleira interior e ecrã tátil, 
diâmetro de órbita 2,5 cm

10.348,00

M1334-9920 Plataforma Universal para 
Eppendorf New BrunswickTM S41i 

548,25

Transporte incluído. Contacte connosco para configuração da 
plataforma de agitação e acessórios correspondentes.
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Consumíveis para cultura celular em promoção

Pensados para facilitar o seu trabalho, reduzir gastos e eliminar fontes de contaminação

Promoção Cultura Celular
A gama Eppendorf Cell Culture Consumables proporciona 
rendimento celular excelente, fiabilidade e proteção total 
contra a contaminação. Graças às inovadoras tecnologias 
de ativação de superfícies, é possível obter um rendimento 
ótimo que agiliza as análises de rotina e as leituras 
automáticas.

Alguns produtos de cultura celular disponíveis:
>  Eppendorf Cell Culture Plates de 6, 12, 24, 48 e 96 poços, 

com ou sem tratamento TC
>  Eppendorf Cell Culture Flasks T-25, T-75 e T-175 com ou 

sem tratamento TC e tampa com ou sem filtro
>  Eppendorf Cell Culture Dishes de 35, 60 e 100 mm com ou 

sem tratamento TC

Como provedor líder em consumíveis, aplicámos os nossos 
mais de 50 anos de experiência no desenho dos Eppendorf 
Cell Culture Consumables, para que pudesse desfrutar da 
inovação, tecnologia e qualidade dos consumíveis Eppendorf 
na linha de cultura celular. 

Até 31 de dezembro de 2017, aproveite estes packs 
Incubador Galaxy 45 R ou Galaxy 170 R com consumíveis 
de cultura celular:

>  Encomende 7.000 € em Eppendorf Cell Culture  
Consumables e receba um incubador Galaxy 48 R 
(CO48300001, pág. 12) totalmente grátis!

>  Encomende 10.000 € em Eppendorf Cell Culture 
Consumables e receba um incubador Galaxy 170 R 
(CO17301001, pág. 13) totalmente grátis!



A Eppendorf mais além dos produtos 

Assistência técnica
As inspeções regulares, as calibrações, as manutenções e o 
serviço de atenção ao cliente são fundamentais para o 
funcionamento ótimo do seu equipamento e ampliação da 
sua vida útil. Confie na equipa de técnicos formada e 
certificada por Eppendorf para realização das manutenções e 
outros tipos de assistência para os seus equipamentos. Aqui 
estamos para lhe ajudar a obter os melhores resultados!
www.eppendorf.com/epServices

Seminários e formações 
A Eppendorf proporciona formações de alta qualidade em 
várias localizações espalhadas pelo mundo. As áreas são 
amplas e os conteúdos adaptados a vários níveis. Contacte 
connosco para mais informações! 
www.eppendorf.com/webinars

Amplie os seus conhecimentos
No novo portal online Eppendorf Handling Solutions, poderá 
adquirir os conhecimentos necessários para se enfrentar aos 
desafios diários no laboratório.

Descubra as nossas soluções para Sample Handling e 
torne-se num mestre da centrifugação e da segurança para 
si e para as suas amostras!
www.eppendorf.com/centrifugationexperts

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Ibérica S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · Edificio 1
28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid · Spain
Tel. +34 91 651 76 94 · eppendorf-portugal@eppendorf.pt . www.eppendorf.pt

www.eppendorf.com/advantage 

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, CryoCube®, ep Dualfilter T.I.P.S.®, Eppendorf QuickLock®, Eppendorf Research®, Eppendorf ThermoMixer®, Eppendorf twin.tec®, FastTemp pro®, flexlid®, HEF®, Mastercycler®, MiniSpin®, and 
MixMate® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. Eppendorf Advantage™, Eppendorf QuickRelease™, Eppendorf SmartBlock™, and New Brunswick™ are trademarks of Eppendorf AG, Germany. Galaxy® and Innova® are 
registered trademarks of Eppendorf, Inc., USA. U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright ©2017 by Eppendorf AG, Germany. 
Order no. AADLA12015/PT1/1T/0817/NEUH/STEF · Carbon neutrally printed in Germany.

Novas promoções 1 de setembro – 31 de dezembro 2017

Condições promocionais

>  As encomendas deverão ser realizadas antes de 31/12/2017
>  Promoções não acumuláveis com outras ofertas
>  Impostos não incluídos nos preços
>  Ofertas sujeitas a modificações sem aviso prévio
>  Ofertas válidas até fim de stock
>  Preços e informações válidos na data de impressão e salvo 

erros tipográficos


