BBY24M Bullet Blender Storm
HOMOGENIZATOR służący do:
- rozbijania
- homogenizacji
- separacji
- lizy
komórek, tkanek oraz materiału roślinnego


Doskonała jakość za stosunkowo niską cenę!



Nieznaczne nagrzewanie się próbek!



Doskonałe wyniki w krótkim czasie!

HOMOGENIZATOR BULLET BLENDER STORM
1.Osiągniecie doskonałych wyników!
2. Możliwość uruchomienia do 24 próbek jednocześnie!
3. Nieznaczne nagrzewanie się próbek!
4.Brak zanieczyszczeń krzyżowych!
5. Doskonała jakość za stosunkowo niską cenę!

Jest jednym z najcenniejszych członków rodziny Bullet Blender.
Homogenizuje do 24, nawet najtwardszych próbek (mysia kość
udowa, skóra, chrząstki, guzy, itp.) w ciągu kilku minut. Dzięki
systemowi chłodzenia powietrzem Air cooling™ minimalizuje
ogrzewanie się próbki. Bullet Blender jest kompatybilny z próbkami
Eppendorf 1,5 ml z bezpiecznym zamknięciem.

Jakie rodzaje próbek Bullet Blender może
homogenizować?

- tkanki narządów

- hodowle komórkowe

- drobne organizmy
- tkanki roślinne

Jakiego rodzaju anality można wyodrębnić z próbki za pomocą HOMOGENIZATORA Bullet Blender?

PRZED

PO

Jak działa HOMOGENIZATOR?
Dodaj próbkę, kulki oraz bufor do probówki

Umieść probówkę w Bullet Blender, ustaw odpowiedni czas
i prędkość, a następnie naciśnij przycisk Start

Działanie mechaniczne kulek powoduje homogenizację
próbki

ZALETY









osiągniecie doskonałych wyników co oznacza wysoce spójne wyniki lub też stałą wysoką wydajność rezultatów
wysoka wydajność, do 24 próbek
brak zanieczyszczeń krzyżowych
- każda próbka w osobnej, szczelnie zamkniętej probówce, brak kontaktu próbki z ultradźwiękami lub ostrzem
o
bez znaczącego ogrzania próbek. W najbardziej skrajnym przypadku jest to wzrost o 13 C powyżej temperatury otoczenia, jednakże
o
o
zwykle jest to znacznie mniej. Jeśli badania prowadzone się w chłodni w temp. 4 C, wówczas próbka nigdy nie osiągnie 20 C. Z kolei
o
gdy badania prowadzi się w temperaturze pokojowej, próbka nie osiągnie 37 C.
-mniejszy silnik,
-system Air cooling w modelu „Blue”
-probówki nie znajdują się w uchwycie stąd mają dostęp powietrza
zakup bez ryzyka
-w ciągu 30 dni zwrot pieniędzy
-2 letnia gwarancja
ciągłe wsparcie techniczne
koszty 50-80% niższe niż przy innych urządzeniach tej klasy
- wykorzystuje standardowe probówki oraz niedrogie kulki co daje niski koszt na próbkę
- łączy wysokiej wydajności technologię z ekonomiczną konstrukcją (niskie koszty uruchomienia, wysokowydajny)

W zestawie BBY24M Bullet Blender Storm znajdują się następujące elementy:





- HOMOGENIZATOR Bullet Blender Storm
- instrukcja obsługi
- zasilacz z wtyczką ścienną 24V DC
- podstawowy zestaw startowy, który zawiera:



pakiet kulek BSP-MC zawierający osiem, po 10mL każdy, różnych typów kulek do homogenizatora
łopatkę do dpzowania kulek

*Zapytania odnośnie cen produktów oraz wszelkie inne wątpliwości prosimy kierować na nasz adres mailowy: poland@gentaur.com

