20

%

vagy

kedvezmény 1-2 db oszlopra

30

%

kedvezmény 3 vagy
több oszlop esetén

HPLC oszlopok

OMEGA

pH Flexible LC

Gemini oszlopok

Luna Omega oszlopok

Luna oszlopok

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

A világhírű HPLC töltet
újragondolva az UHPLC
módszerek elvárásaihoz

A világ egyik legnépszerűbb
oszlopcsaládja a szelektivitások
egyik legszélesebb skálájával

Az ajánlat a 4,6 mm átmérőjű vagy annál kisebb
oszlopokra érvényes. Rendelésenként maximum
5db igényelhető és a kedvezmény nem vonatkozik a védőoszlopokra.

UHPLC/HPLC Core-Shell
oszlopok
Kinetex oszlopok

GC oszlopok

Core-Shell Technology

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
1.3
µm

1.7
µm

2.6
µm

Zebron oszlopok
Díjnyertes GC oszlopok

GC Columns

5

3.5
µm

µm

™
ÚJ Zebron ™
ZB-624PLUS
Az ajánlat a 4,6 mm átmérőjű vagy annál kisebb oszlopokra érvényes.
Rendelésenként maximum 5db igenyelhető és a kedvezmény nem vonatkozik
a védőoszlopokra.

Rendelésenként maximum 5db igényelhető és a kedvezmény nem vonatkozik az egyedi
kolonnákra és a védőkolonnákra.

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

l WEB: www.phenomenex.com

15

% kedvezmény

minden oszlopra
és kiegészítőre

Ionkizárásos/Méretkizárásos/Királis oszlopok

Polysaccharide Chiral Columns
Dependable. Scalable. Affordable.

Ultra-High Efficiency GFC/SEC

Crome-Clone

™

Yarra oszlopok
Ultra nagy
hatékonyságú
méretkizárásos (GFC)
oszlopok

InertClone

™

Axia, PREP és
SEMIPREP oszlopok

Lux oszlopok
Poliszacharid alapú
királis állófázisok
változatos
szelektivitással.
Már immobilizált
változatban is

Kimagasló élettartam
és megbízhatóság

Az ajánlat a 7,8 mm átmérőnél kisebb oszlopokra
érvényes. Rendelésenként maximum 5db
igényelhető és a kedvezmény nem vonatkozik
a védőoszlopokra.

HPLC/UHPLC
oszlopvédelem

Biztonság
Védje Ön is
munkakörnyezetét
biztonsági kupakokkal!

UHPLC Column Protection

HPLC Column Protection

SecurityCAP eluens és hulladék oldószerek
biztonságos tárolásának és kezelésének
érdekében. Megvédi Önt és környezetét
a szerves oldószerek káros hatásaitól
SecurityGuard, SecurityGuard ULTRA,
Prep holder és védőkolonna
Univerzális védőkolonna rendszerek, melyek megfelelő
védelmet nyújtanak bármely gyártó HPLC és UHPLC
oszlopának
Rendelésenként maximum 5 darab igényelhető.

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

l WEB: www.phenomenex.com

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

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

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

Dánia
t: +45 4824 8048
f: +45 4810 6265
nordicinfo@phenomenex.com

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

beinfo@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

anfrage@phenomenex.com

Norvégia

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

espinfo@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

chinainfo@phenomenex.com

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.

FL62740718_hu_Hu

Védjegyek
Az Gemini, Kinetex, Luna, Luna Omega, és a Lux a Phenomenex bejegyzett védjegyei. Axia,
Bondclone, Crome-Clone, HyperClone, InertClone, SecurityCap, SecurityGuard, SphereClone,
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 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.
© 2018 Phenomenex, Inc. minden jog fenntartva.

