
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poczuj różnicę z pipetą F1-ClipTip 
Wyjątkowa wydajność i komfort 

Lekka konstrukcja uchwytu w połączeniu z nisko profilowym tłokiem, łatwym 

mocowaniem i zdejmowaniem końcówek pomagają poprawić 

bezpieczeństwo i komfort pracy 

NOWA cicha regulacja 
pojemności  
Ciesz się nową cichą i łatwą regulacją 

pojemności, wymagającą użycia ponad 

50% mniej siły w porównaniu do 

wcześniejszych modeli. Lepsza 

przyczepność pokrętła regulacji 

pojemności zapewnia łatwą i precyzyjną 

regulację. 

Regulowany komfort 
Podparcie palca z regulacją 120° - 
dla komfortu operatora (prawo 
lub leworęcznego) - umożliwia 
relaks dłoni podczas 
długotrwałego pipetowania 

Przycisk blokady 
pojemności 
Zapewnia niezmienność 
ustawień pipety podczas 
pracy 

5 lat świętego spokoju 
Rejestracja pod adresem: 
http://info.thermoscientific.com/pipet
tewarranty  
pozwala na darmowe przedłużenie 
gwarancji do 5 lat 
 
 

SYSTEM CLIPTIP 
Technologia ClipTip blokuje końcówki na miejscu i 
wymaga użycia niewielkiej siły, zapewniając 
idealne uszczelnienie każdego kanału pipety. 
• Wymagają użycia niewielkiej siły do 
zamocowania i zdjęcia końcówek 
• Perfekcyjna szczelność 
• Bez luźnych końcówek 
• Powtarzalność, na którą możesz liczyć 

http://info.thermoscientific.com/pipettewarranty
http://info.thermoscientific.com/pipettewarranty


Pipety automatyczne serii F1 CLIP-TIP o stałej objętości 
 

Opis zestawu Nr katalogowy 
zestawu 

Cena netto 
PLN 

Pipeta automatyczna serii F1-Clip -Tip do pipetowania stałej objętości 100 µl w 
zestawie z końcówkami (10 pudełek x 96 końcówek) 

4651230SET 887,00 

Pipeta automatyczna serii F1-Clip -Tip do pipetowania stałej objętości 200 µl w 
zestawie z końcówkami (10 pudełek x 96 końcówek) 

4651240SET 887,00 

Pipeta automatyczna serii F1-Clip -Tip do pipetowania stałej objętości 1 000 µl w 
zestawie z końcówkami (8 pudełek x 96 końcówek) 

4651270SET 905,00 

 
Pipety automatyczne serii F1 CLIP-TIP o zmiennej objętości 
 

Opis zestawu Nr katalogowy 
zestawu 

Cena netto 
PLN 

Pipeta automatyczna serii F1-Clip -Tip nastawna w zakresie  
10 -100 µl w zestawie z końcówkami (10 pudełek x 96 końcówek) 

4641200SET 1 263,00 

Pipeta automatyczna serii F1-Clip -Tip Tip nastawna w zakresie 20 -200 µl w 
zestawie z końcówkami (10 pudełek x 96 końcówek) 

4641210SET 1 263,00 

Pipeta automatyczna serii F1-Clip -Tip Tip nastawna w zakresie 100 -1 000 µl w 
zestawie z końcówkami (8 pudełek x 96 końcówek) 

4641230SET 1 281,00 

 
Statyw do pipet serii F1  
 

Opis zestawu Nr katalogowy 
zestawu 

Cena netto 
PLN 

Statyw do pipet serii F1 i F2, biały, 6 miejsc 9420400SET 351,00 

 

Zestawy pipet automatycznych serii F1 CLIP-TIP o zmiennej objętości 
 

Opis zestawu Nr katalogowy 
zestawu 

Cena netto PLN 

Zestaw trzech pipet automatycznych serii F1-Clip -Tip nastawnych w zakresie:      
1-10; 10-100; 100-1000 µl  
wraz z końcówkami (10 pudełek x 96 końcówek dla pipet 1-100 µl, 8 pudełek x 96 
końcówek dla pipety 100-1000 µl 

4701140NSET 2 662,00 

Zestaw czterech pipet automatycznych serii F1-Clip -Tip nastawnych w zakresie:   
2-20; 20-200; 100-1000 µl; 8 kanałowa 30-300 µl 
wraz z końcówkami (10 pudełek x 96 końcówek dla pipet 1-200 µl, 8 pudełek x 96 
końcówek dla pipety 100-1000 µl, 10 pudełek x 96 końcówek dla pipety 30-300 µl 

4701150NSET 4 119,00 

 
 
 
Do cen należy doliczyć 8% VAT. 

Ceny specjalne, obowiązują do 30.06.2019. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. 
 
 

Informacji technicznych i handlowych udziela wyłączny dystrybutor i serwis 

 

 
KENDROLAB Sp. z o. o. 

04-653 Warszawa, ul. Ciesielska 18 
+48 22 663 43 23, fax. +48 22 663 43 25 

www.kendrolab.pl 


