
Sestava:

Freedom EVO 75
Pipetovací rameno 2 kanálové
Stojánek pro špičky
Prostor pro použité špičky
Rack pro 1,5 ml mikrozkumavky
Stojánky pro PCR destičky
Stojánky pro reagencie
TouchToolsTM PCR Wizzard SW
 včetně PC s dotykovou obrazovkou,
 EVOware Standard SW

PCR set-up jednoduše a precizně

Snadné každodenní nastavení uspořádání PCR destičky (TouchTools interface)
Eliminace chyb ručního pipetování
Přenos layout dat do qPCR cykleru (� ermoScienti� c, Roche, BioRad)
Balíček obsahuje pipetovací platformu FreedomEVO75 + TouchTools PCR Wizard
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ZCELA NOVÝ MULTIFUNKČNÍ MODULÁRNÍ READER

SPARK     
výrobce TECAN, Rakousko 

 • měření v destičkách formátu 6 - 1536 jamek
 • počítání a analýza buněk, měření konfl uence, autofokus, live-view
 • inkubace buněk, speciální kazeta proti odpařování vzorků z jamek
 • možnost aktivního chlazení měřícího prostoru
 • GAS modul, kontrola a řízení koncentrace CO

2
 a O

2

 • automatické otevírání víčka destičky uvnitř readeru
 • dávkovací injektory, míchání a temperace dávkovaných roztoků
 • fl uorescenční měření s progresívní FUSION optikou
 • možná libovolná kombinace monochromátorů a fi ltrů
 • nastavitelná šíře spektrálního pásu 5 - 50 nm
 • TRF, FRET, TR-FRET
 • fl uorescenční polarizace
 • měření absorbance, ultrarychlé skenování v celém spektru 200 - 1000 nm
 • měření absorbance v kyvetách ve vertikální poloze
 • NanoQuant deska, rychlá analýza čistoty a kvantity DNA
 • luminiscence fl ash a glow, skenování, multi-color
 • AlphaScreen®, AlphaLisa® a AlphaPlex® technologie
 • čtečka čárových kódů
 • snadné a uživatelsky přívětivé ovládání z PC nebo dotykových zařízení

Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha 4
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