
30%
SLEVA 
na Váš nový 

LAQUA
stolní přístroj

Akce platí od 1. června do 31. července 2019 

VYMĚŇTE STARÝ ZA NOVÝ

Máte rozbitý nebo dlouho nepoužívaný 
pH metr či konduktometr jakékoliv 
značky? Dejte nám ho a dostanete
30 % slevu na nový přístroj LAQUA . 
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+420 776 054 558 
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503-S (84 uS, 1413 uS, 12.88 mS & 111.9 mS - 
250 ml ea) 
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LAQUA-PH1100-S 3999960176 
Stolní pH metr pro přesné měření pH / mV (ORP) dodávaný včetně skleněné pH 
elektrody, standardních roztoků pH (4.01, 7.00, 10.01) a elektrolytu 3.33M KCl a 
stojanu na elektrody. Možnost připojení PC a tiskárny. 

15 900 Kč 11 130 Kč 

LAQUA-PH1200-S 3999960177 
Set stolního pH metru pro přesné měření pH / mV (ORP), skleněné pH elektrody, 
standardních roztoků pH (4.01, 7.00, 10.01), elektrolytu 3.33M KCl, stojanu na 
elektrody. Možnost připojení PC a tiskárny (USB, RS232C) 

18 600 Kč 13 020 Kč 

LAQUA-PH1300-S 3999960178 
Set stolního pH metru a ionometru pro přesné měření pH / mV (ORP) / iontů, 
skleněné pH elektrody, standardních roztoků pH (4.01, 7.00, 10.01), elektrolytu 
3.33M KCl, stojanu na elektrody. Možnost připojení PC a tiskárny (USB, RS232C). 

21 200 Kč 14 840 Kč 

LAQUA-EC1100-S 3999960179 Set stolního konduktometru pro přesné měření vodivosti / TDS / resistivity / 
salinity / teploty, vč. plastové vodivostní cely (Ti/Pt), standardních vodivostních 
roztoků a stojanu elektrod. Možnost připojení PC a tiskárny. 

19 900 Kč 13 930 Kč 

LAQUA-PC1100-S 3999960180 
Multiparametrový (pH metr, konduktometr) stolní přístroj pro přesné měření 
pH / ORP / vodivosti / TDS / resistivity / salinity / teploty dodávaný s pH 
elektrodou, vodivostní celou, standardními roztoky pH a vodivosti, stojanem 
elektrod. Dvoukanálový s přepínacím displejem, možnost připojení tiskárny a PC. 

33 200 Kč 23 240 Kč 

DS-72A-S 3999960013 
Stolní konduktometr pro přesné měření vodivosti / TDS / resistivity / salinity / 
teploty. Barevný dotykový grafický displej. Součástí setu vodivostní cela, 
standardní vodivostní roztoky a stojan na elektrody. Měření vod v lékopisném 
režimu (USP, EP, JP, CP). 

34 500 Kč 24 150 Kč 

DS-72A-G-CFR 3200707784 
Stolní konduktometr pro přesné měření vodivosti / resistivity / salinity / TDS / 
teploty. Barevný dotykový grafický displej. Součástí setu vodivostní cela, 
standardní vodivostní roztoky a stojan na elektrody. Se softwarem 21 CFR Part 
11 (FDA požadavky na elektronické záznamy a podpisy). 

48 900 Kč 34 230 Kč 

F-72A-S 3999960011 
Set stolního multiparametrového přístroje (pH metr a ionometr) pro přesné 
stanovení pH / ORP / iontů / teploty, vč. skleněné pH elektrody a standardních 
roztoků pH. Přístroj s barevným dotykovým grafickým displejem. 

26 500 Kč 18 550 Kč 

F-73A-S 3999960012 
Set stolního multiparametrového (pH metr a ionometr) dvoukanálového 
měřícího přístroje pro přesné stanovení pH / ORP / iontů / teploty, vč. skleněné 
pH elektrody a standardních pH roztoků. Přístroj s barevným dotykovým 
grafickým displejem. 

33 200 Kč 23 240 Kč 

F-74A-S 3999960014 
Stolní multiparametrový (pH metr, konduktometr, ionometr) dvoukanálový 

měřící přístroj pro přesné stanovení pH / ORP / iontů / vodivosti / TDS / 
resistivity / salinity / teploty. Dodávaný spolu s pH elektrodou, vodivostní celou 
a standardními roztoky pH a vodivosti. 

50 400 Kč 35 280 Kč 
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LAQUA stolní 
přístroj

Kat.č. Popis Původní cena 
bez DPH

Akční cena 
bez DPH

Přehled a specifikace přístrojů na eshop.bioing.cz. 
Pro bližší informace o přístrojích HORIBA, o akci nebo pro individuální řešení se na nás neváhejte obrátit.

http://www.bioing.cz/



