
 

 

Nabídka široké palety pipet FINNPIPETTE® spolu se spotřebním materiálem předního světového 
výrobce poskytuje široké uplatnění v laboratorních aplikacích nebo i při jiném použití. 
Poskytujeme také následný servis preventivních prohlídek a kalibrace podle výrobce 
doporučených postupů za porovnatelných podmínek a pomocí originálního FINNPIPETTE F1 

FINNPIPETTE F1 

Nová generace pipet FINNPIPETTE F1 - mistr mezi pipetami, první 
pipeta s antibakteriálním povrchem vytváří prostředí, které zabraňuje 
růstu bakterií, mikrobů a plísní, vylepšená nastavitelná opěrka prstů v 
rozsahu otočení 120°, nový mechaniz mus nastavení objemu s 
bezpečnou fixací umožňuje volné otáčení pístu beze změny nastaveného 
objemu, vysoká přesnost a reprodukovatelnost, velký a lehko čitelný 
display, ergonomický tvar, tělo odolné vůči UV, extra hladký chod pístu, 
citlivý vyhazovač špiček, barevné rozlišení identifikující rozsah pipety, 
záruka 5 let 

FINNPIPETTE F2 

Ultra lehká pipeta s nezaměnitelným designem - vysoký komfort, výkon, 
spolehlivost a reprodukovatelnost, velmi přesný mechanismus nastavení 
objemu umožňuje plynulé nastavení mikroobjemů v krocích 0,2 µl nebo 1 µl (v 
závislosti od modelu), ´´double action´´ tlačítko eliminuje náhodné změny 
objemu po dobu pipetování, super  ´´blow-out´´ mechanismus na velmi přesné 
dávkování mikroobjemů,  extra hladký chod pístu, pipeta je plně 
autoklávovatelná při teplotě 121°C, velký a lehko p řehledný display, vynikající 
ergonomie, tělo odolné vůči UV, citlivý vyhazovač špiček, barevné rozlišení 
identifikující  rozsah pipety, záruka 5 let 

 

FINNPIPETTE F3 

Unikátní systém nastavení objemu pomocí 
nastavovacího kroužku s uzamykatelným 
mechanizmem, velký a lehko čitelný 
display, vynikající ergonomie, tělo odolné 
vůči UV záření, vlhkosti a chemikáliím, 
extra hladký chod pístu, citlivý vyhazovač 
špiček, barevné rozlišení identifikující 
rozsah pipety, autoklávovatelný kónus, 
zdokonalená opěrka prstů, možnost 
jednoduché kalibrace a údržby, tepelná 
izolace nastavovacího mechanizmu od těla 
pipety (eliminace případných nežádoucích 
efektů způsobených teplotou lidského těla) 
záruka pět let 

NOVUS 

Plně elektronická pipeta, 2 
roky záruka, grafický 
podsvícený display, devět 
rychlostí pipetování, intuitivní 
ovládání, jednoduchá 
kalibrace, nastavitelná opěrka 
prstu, lehko ovladatelný 
vyhazovač špiček, Funkce: 
steepler, ředění, mixování, Li-
Ion baterie, čtyř hodinové 
použití na jedno nabití, dobíjet 
je možné po dobu práce 
s pipetou, čas dobytí jedna 
hodina, pipetovací nadstavec 
je možné autoklávovat – 
následně je nutná kalibrace, 
nejlehčí pipeta na trhu, 
pohodlné a přesné ovládání i 
v rukavicích, možnost 
vytvoření uživatelského 
profilu, volba jazyka a další  

 

Ergonomická rukojeť, 
ideálně také pro práci 
s viskózními nebo 
agresivními roztoky, 
rozplňovací objem 70 
– 5000 µl, 7 různých 
typů špiček podle 
objemu 
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