Controladores
de pipetagem

Os auxiliares de pipetagem BRAND são de
alta qualidade devido ao design ergonômico,
manuseio sem esforço, peso reduzido e
confiabilidade:
N accu-jet® pro
N macro
N micro
N micro-classic

Controle excepcional, ergonomia e facilidade de manuseio.

I

accu-jet® pro

Olhando de perto...
Dados técnicos
N Peso: 190 g
N Temperatura de trabalho e recarga:
de +10 °C a + 35 °C

Liquid Handling

LED indicador de
recarga

N Velocidade de pipetagem:
50 ml em menos de 10 segundos

Tampa do compartimento
da bateria

N Para pipetas de vidro e plástico
de 0,1 a 200 ml

Seleção do modo de dispensação (por gravidade/
blow-out)

N Aprox. 8 horas de pipetagem contínua com uma pipeta de 10 ml, sem
necessidade de recarga
N Bateria: NiMH de 2,4 V e 700 mAh

Ajuste da velocidade
do motor
Botões de
pipetagem
Saída direta dos vapores de líquidos protege
contra a corrosão,
garantindo longa vida
ao aparelho.

O adaptador de pipetas oferece um encaixe firme para
pipetas de 0,1 a 200 ml.
A válvula de segurança e o
filtro membrana hidrofóbico
de 0,2 µm funcionam como
dupla proteção contra a
entrada de líquidos.

Aplicações e manuseio
Confortável

Preciso

Potente e silencioso

Sua empunhadura ergonômica
e seu baixo peso uniformemente dividido (190 g) permitem a pipetagem de longas
séries de maneira cômoda e
sem esforços.

Com o uso de somente dois
botões, você ajusta com precisão e confiabilidade a velocidade de pipetagem do instrumento. É possível também
alterar a velocidade máxima
do motor, a fim de melhorar a
precisão e controle com pipetas de baixo volume.

Trabalhando na velocidade máxima do motor, uma pipeta de
50 ml é preenchida em menos
de 10 segundos! O motor e a
bomba trabalham de maneira
silenciosa e com baixíssima
vibração. Quanto mais você
usá-lo, mais irá admirar seu
desempenho!
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Você sempre contará
com energia suficiente
Sem preocupações! Com o
auxiliar de pipetagem accu-jet®
pro, você não fica sem bateria
no meio de uma sessão de
pipetagem.
Um LED indicativo de que a
bateria está fraca acende com
duas horas de antecedência.

info@brand.de

accu-jet® pro

I

Liquid Handling

N Manuseio com apenas uma mão
Várias ações com uma única mão:
selecione o modo de dispensação (por
gravidade/blow-out), ajuste a velocidade
do motor, use o botão de pressão para
obter maior controle da velocidade de
dispensação e aspiração.
N Técnica de recarga
O recarregador inteligente de baterias
evita uma sobrecarga da bateria de
NiMH e combate eficazmente o efeito Lazy battery (redução do tempo de
funcionamento devido ao recarregamento antecipado da bateria). Um LED
indicativo avisa quando a bateria precisa
ser recarregada, sendo que o tempo de
recarga é de 4 horas. O controlador de
pipetagem está sempre pronto para uso,
pois pode ser utilizado mesmo enquanto
está sendo recarregado.
N Não ocupa espaço
Mantenha seu instrumento sempre à
mão, de cabeça para baixo sobre a bancada ou, para economizar espaço, fixo
no suporte de parede.
N Quatro cores
São quatro cores a sua disposição para
individualizar seu auxiliar de pipetagem
accu-jet® pro.

Informações técnicas
accu-jet ® pro
Itens de série:
Auxiliar de pipetagem, conjunto de baterias de níquel metal híbrido, 2 tampas de
compartimento de bateria, suporte de parede, adaptador AC, 2 filtros membrana
para reposição de 0,2 µm, estéreis.
cor
accu-jet® pro

azul escuro
ref.

magenta
ref.

verde
ref.

azul royal
ref.

Europa (continental) 230 V/50 Hz

263 00

263 01

263 02

263 03

Reino Unido/Irlanda 230 V/50 Hz

263 10

263 11

263 12

263 13

E.U.A.

120 V/60 Hz

263 30

263 31

263 32

263 33

Austrália

230 V/50 Hz

263 20

263 21

263 22

263 23

Japão

100 V/50 Hz

263 40

263 41

263 42

263 43

–

–

com adaptador AC para

sem adaptador AC
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263 04

–

Peças para reposição
(Outras peças de reposição e acessórios
podem ser encontrados no manual de uso.)
descrição

ref.

Filtro membrana 0,2 µm,
estéril

265 30

Adaptador (silicone)
com válvula anti-retorno

265 08

Conjunto de baterias de
Níquel-Metal híbrido

266 30
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