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pH Flexible LC Advancing LC Selectivity

15  % 
kedvezmény 1-2 db oszlopra

30  % 
 

kedvezmény 3 vagy  
több oszlop esetén

vagy

Kérjen online ajánlatot az info@gen-lab.hu címen

Zebron oszlopok

Díjnyertes GC oszlopok

Kinetex oszlopok

A Kinetex Core-shell technológia lenyűgözően hatékony 
eredményeket mutat a teljesen porózus töltetekkel szemben, 
növeli a hatékonyságot, a produktivitást, mérsékli az oldószer 
fogyasztást és a felmerülő költségeket

UHPLC/HPLC Core-Shell  
oszlopok

GC oszlopok

Az ajánlat a 4,6 mm átmérőjű vagy annál kisebb oszlopokra érvényes.
Rendelesenkent maximum 5db igenyelhető és az ajanlat nem tartalmazza a vedőkolonnat.

Rendelésenként maximum 5db igényelhető és az ajánlat nem tartalmazza az egyedi oszlopokat 
és a védőkolonnát.

Az ajánlat a 4,6 mm átmérőjű vagy annál kisebb 
oszlopokra érvényes. Rendelésenként maximum 
5db igényelhető és az ajánlat nem tartalmazza a 
védőkolonnát.

Gemini oszlopok

Kimondottan extrém körülményekre 
tervezett, széles pH tartományban 
(1-12)  használható fordított fázisú 
oszlopok

Luna oszlopok

A világ egyik legnépszerűbb 
oszlopcsaládja a szelektivitások egyik 
legszélesebb skálájával

Synergi oszlopok

Egyedi állófázisok poláris, bázikus, és 
elválasztástechnikailag problémás 
vegyületekre tervezve

HPLC oszlopok

ÚJ Zebron™

ZB-FAME

Tecnología Core-Shell

GC Columns
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Solid Phase Extraction

Polymeric SPE

Phospholipid Removal Solutions

novum
simplified liquid extraction 

HPLC Column Protection UHPLC Column Protection

Ultra-High E�ciency GFC/SEC
Ion Exclusion LC

Polysaccharide Chiral Columns
Dependable. Scalable.  A�ordable.

SecurityGuard™ és SecurityGuard ULTRA™ holder és 
védőkolonnák

Univerzális védőkolonna rendszerek melyek megfelelő védelmet 

nyújtanak bármely gyártó HPLC és UHPLC oszlopának

Mintaelőkészítés HPLC/UHPLC  
oszlopvédelem

Szilika alapú SPE

Polimer alapú SPE

Foszfolipid eltávolítás

Teljesen átgondolt folyadék-folyadék extrakció

Elérhető tubus illetve 96-os well-plate kiszerelésben. Rendelésenként maximum 8 doboz 
igényelhető. Rendelésenként maximum 5 darab igényelhető.

Rezex oszlopok

Ionkiszorításos (IEC) 
oszlopok cukrok és szerves 
savak méréséhez

Yarra oszlopok

Ultra nagy hatékonyságú 
méretkizárásos (GFC) 
oszlopok

Phenogel oszlopok

GPC oszlopok polimerek 
méréséhez

Lux oszlopok

Poliszacharid alapú királis 
állófázisok változatos 
szelektivitással. Már 
immobilizált változatban is

Ionkizárásos/Méretkizárásos/Királis oszlopok

Az ajánlat a 7,8 mm átmérőnél kisebb oszlopokra 
érvényes. Rendelésenként maximum 5db 
igényelhető és az ajánlat nem tartalmazza a 
védőkolonnát.

Kérjen online ajánlatot az info@gen-lab.hu címen

20  % kedvezmény 
minden oszlopra
és kiegészítőre

Lux Amylose-1NOVA
Lux Amylose-1YENİ
Lux i-Amylose-1ÚJ
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www.phenomenex.com/icatalog

www.phenomenex.com/kpg

Kérje egyénre szabott Kinetex árajánlatát helyi Phenomenex képviselőjétől! 

Érdeklődjön exkluzív ajánlatunkkal kapcsolatban

Kipróbálta már az összes KINETEX állófázist?

Már Nyolc Kinetex
kéregszerkezetes állófázis 
elérhető, kimagasló 
hatékonysággal a HPLC-n 
és UHPLC-n történő 
módszerfejlesztésekhez 
és meglévő módszerek 
optimalizálásához

Core-Shell Technology
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Kedvezményes  
ajánlatok csak Önnek
Termékkatalógusaink:

A promóció vége: 2017. november 30.
Promóciós kód: KPG17HU 

Phenomenex   l  WEB: www.phenomenex.comPhenomenex   l  WEB: www.phenomenex.com



Látogasson el a Phenomenex 
honlapjára, az alkalmazásához 
legmegfelelőbb 
termék kiválasztásához
Fejlesszen SPE módszert. Találja meg a megfelelő oszlopot és
védőkolonnát, vagy a mintatartóüveget, fecskendőszűrőt az
alkalmazásához. Optimalizálja HPLC módszerét az egyszerűen
használható alkalmazáson keresztül, amelyet mérnökök
fejlesztettk mérnököknek. Ezek az eszközök azért születtek,
hogy a munkáját gyorsabbá, jobbá tegyék.

www.phenomenex.com/tools

Alkalmazás kereső szerkezet alapján
A keresett molekula, vagy biomolekula szerkezetének 
berajzolása után tud HPLC, GC, SPE módszert keresni 
alkalmazás adatbázisunkban.

Alkalmazás kereső név alapján
A keresett molekula, vagy biomolekula nevének 
megadásával tud HPLC, GC, SPE módszert keresni 
alkalmazás-adatbázisunkban.

Vial kereső
Találja meg a megfelelő vialt ezen eszköz segítségével! 
Akár barna, peremes, autosampler vialt keres, akár head-
space vialt, biztos lehet benne, hogy könnyen megtalálja.

Fecskendőszűrő kereső
3 egyszerű lépésben ki tudja választani, hogy melyik 
fecskendőszűrő a legmegfelelőbb a mintaelőkészítéshez.

GC Liner kereső
Keresse az Önnek megfelelő linert a lehető leggyorsab-
ban cikkszám, geometria, minta típus vagy alkalmazás 
alapján. 

SPE módszerfejlesztő
Egy perc alatt kap ajánlást a minta tisztításához, vagy 
koncentrálásához ezen eszköz segítségével.

Méretnövelés kalkulátor
Gyorsan és egyszerűen alakíthatja analitikai módszereit 
preparatív méretűre.

HPLC kolonna választó
Találja meg a legmegfelelőbb HPLC/UHPLC kolonnát! 
Kereshet alkalmazás szerint, a keresett komponens 
szerint, ajánlott USP/EP specifikáció szerint, és egyéb 
szempontok alapján is.

Királis screening szolgáltatás
Ha új királis módszert fejleszt, vagy a meglevő módszerét 
optimalizálná, mi segítünk. Vegye igénybe ingyenes 
szolgáltatásunkat, hogy egyszerűsítsük a munkáját.

Kéregszerkezetes kalkulátor 2,6 μm
Kiszámolhatja egyszerűen, hogy mit jelentene Önnek, ha 
kéregszerkezetes kolonnát választana alkalmazásához. 
Megtekintheti mekkora lenne a hatékonyság növekedés, 
illetve mennyivel lenne jobb a felbontás, egyszerűen adjusz-
tálhatja a gradiens profilt és számolhatja a nyomásváltozást, 
illetve azt is ki tudja számolni, hogy milyen költségcsökkenést 
érne el. 

Kéregszerkezetes kalkulátor 5 μm
Megtekintheti, hogy egy hagyományos, teljesen porózus 
5 μm fázissal szemben milyen előnyöket nyújt az 5 μm 
kéregszerkezetes fázis hatékonyság, produktivitás, vagy 
költségcsökkenés tekintetében.

SecurityGuard™ Védőkolonna választó
Találja meg a megfelelő védőkolonnát analitikai,  
vagy preparatív oszlopához! A SecurityGuard™  
védőkolonna garantáltan megnöveli kolonnája 
élettartamát.

GPC Oldószer Takarékosság kalkulátor
Azonnal kiszámítja mennyit tud  
takarékoskodni GPC polimer analízisénél.

GC Kolonna kereső Webes Alkalmazás
Egyszerűsített GC kolonna-választó!  
Válasszon az 5 egyszerű beállítás közül, mellyel  
könnyedén kiválaszthatja  
módszeréhez a legmegfelelőbb  
Zebron kolonnát!



www.phenomenex.com
A Phenomenex termékek világszerte elérhetőek. Információkért helyi forgalmazójával kapcsolatban 
forduljon a Phenomenex USA nemzetközi irodájához itt: international@phenomenex.com

Felhasználási feltételek 
Az ajánlatok csak az első vásárlás esetében érvényesek. A promociós ajánlat más 
kedvezménnyel vagy ajánlattal nem összevonható. Az Általános Felhasználási Feltételek 
érvényesek a promócióra, amelyek megtekinthetőek: www.phenomenex.com/
TermsAndConditions.
Védjegyek 
Az Gemini, Jupiter, Kinetex, Lux és a Strata a Phenomenex bejegyzett védjegyei.  
Aeris, Axia, Phenogel, Phree, Rezex, SecurityGuard, Synergi, Yarra, 5MSplus, és a Zebron 
a Phenomenex védjegyei.

Az Axia oszlop és csomagolási technológia a Phenomenex szabadalma.  
U.S. szabadalmi szám 7,674,383.

A Gemini és a Kinetex EVO a Phenomenex szabadalmai. U.S. szabadalmi számuk: 7,563,367  
és 8,658,038.

A Strata-X a Phenomenex szabadalma. U.S. szabadalmi szám: 7,119,145

A SecurityGuard a Phenomenex szabadalma. U.S. szabadalmi szám: 6,162,362 
FIGYELEM: Ez a szabadalom csak az analitikai védőkolonna rendszerekre érvényes és nem vonatkozik a 
SemiPrep, Prep vagy ULTRA rendszerekre vagy bármilyen más védőkolonnára.

© 2017 Phenomenex, Inc. minden jog fenntartva.
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Itt van újra!

Ausztrália
t: +61 (0)2-9428-6444 
f: +61 (0)2-9428-6445

auinfo@phenomenex.com

Ausztria 
t: +43 (0)1-319-1301
f: +43 (0)1-319-1300 

anfrage@phenomenex.com

Belgium
t: +32 (0)2 503 4015 (French)
t: +32 (0)2 511 8666  (Dutch)
f: +31 (0)30-2383749 

beinfo@phenomenex.com

Dánia
t: +45 4824 8048
f: +45 4810 6265 

nordicinfo@phenomenex.com

Egyesült Királyság
t:  +44 (0)1625-501367
f:  +44 (0)1625-501796

ukinfo@phenomenex.com

Finnország
t: +358 (0)9 4789 0063
f: +45 4810 6265

nordicinfo@phenomenex.com

Franciaország
t: +33 (0)1 30 09 21 10 
f: +33 (0)1 30 09 21 11

 franceinfo@phenomenex.com

Hollandia
t: +31 (0)30-2418700 
f: +31 (0)30-2383749

nlinfo@phenomenex.com

India
t: +91 (0)40-3012 2400
f: +91 (0)40-3012 2411

indiainfo@phenomenex.com

Írország
t:  +353 (0)1 247 5405
f:  +44 1625-501796 

eireinfo@phenomenex.com

Kanada
t: +1 (800) 543-3681
f: +1 (310) 328-7768

info@phenomenex.com

Kína
t: +86 (0)20 2282-6668
f: +86 (0)20 2809-8130

chinainfo@phenomenex.com

Luxemburg
t: +31 (0)30-2418700 
f: +31 (0)30-2383749 

nlinfo@phenomenex.com

Mexikó
t: 001-800-844-5226
f: 001-310-328-7768

tecnicomx@phenomenex.com

Németország
t: +49 (0)6021-58830-0
f: +49 (0)6021-58830-11

anfrage@phenomenex.com

Norvégia
t: +47 810 02 005
f: +45 4810 6265

nordicinfo@phenomenex.com

Olaszország
t: +39 051 6327511
f:  +39 051 6327555

 italiainfo@phenomenex.com

Puerto Rico
t: +1  (800) 541-HPLC
f:  +1 (310) 328-7768

 info@phenomenex.com

Spanyolország
t: +34 91-413-8613
f: +34 91-413-2290

esp info@phenomenex.com

Svédország
t: +46 (0)8 611 6950
f: +45 4810 6265

nordicinfo@phenomenex.com

Új Zéland
t: +64 (0)9-4780951
f: +64 (0)9-4780952

 nzinfo@phenomenex.com

USA
t: +1 (310) 212-0555
f: +1 (310) 328-7768

 info@phenomenex.com

Az összes többi forgalmazó ország 
központi irodája USA 

 
t: +1 (310) 212-0555
f: +1 (310) 328-7768

 info@phenomenex.com
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