Limitált ajánlat - PerkinElmer Lites Reagensek

50% kedvezmény (promo kód: EMTLITE18):
ATP LITE 1 STEP 100ml kit + 1 doboz fehér Optiplate (96-w, 50 db.)
A PerkinElmer lites® reagensek az Ön igényeinek megfelelően - Termékeink közt biztosan megtalálja az
Önnek megfelelő riporter gén assay, citotoxicitás vagy sejtosztódási lumineszcens kitet: EMTLITE18
Termék

30/06/2018
ATPlite 1step

+
Optiplate-96

Fő jellemzők

Kit
méret
Validity:

• Citotoxicitás és sejtosztódási assay-k
• Monolayer és szuszpenziós sejtek
• Valódi “Mix and Measure”
• 3 X jelszint output, mint az ATPlite-tal
• Eredmények 30 percen belül

100 ml

Adatpontok
száma
96-w
formátum
1,000

OptiPlate-96, Fehér, 50 db.

50 db.

96 lyukú

Termékkód

6005290

Promóciós
ár

6016731

• Magas érzékenység, Széles dinamikus tartomány
• Egyszerű és reprodukálható assay-k
• Fejlesztett hőstabilitás – Szállítás szobahőmérsékleten, nincs szükség szárazjégre
• Nincs szükség fagyasztásra - A termékek 4°C-on tárolhatók: gyorsabban használatra készek és helyet takarít meg a
fagyasztóban
• Nincs szükség elszívófülkére a használat során – Nem tartalmaz DTT-t, így használata biztonságosabb a felhasználó és
a környezet számára is, valamint szagmentes
• Cost-effective
- Priced
economically
& long
shelf lifemeg
facilitates
stockoldalakat:
management and reduces scraping costs
További
információért
kérjük
látogassa
az alábbi

www.perkinelmer.com/category/luminescence-assays
www.perkinelmer.com/category/drug-discovery-reagents
Kapcsolat: Göblyös Dávid | biológus szaktanácsadó, kereskedelmi vezető
E-mail: goblyos.david@per-form.hu
Per-Form Hungária Kft. | 1142 Budapest, Ungvár u. 43.
Mobil: +36 30 288 9770 | Telefon: +36 1 251 1116 | Fax: +36 1 251 1461 | per-form.hu
A kedvezményes ár az akciós időszakban, 2018. március 7. és a visszavonás napja között kiadott ajánlat alapján és az akciós időszakban beérkező megrendelések esetén érvényes. A
kedvezmény nem vonható össze további intézményi vagy egyéb engedményekkel.
A fenti felsorolásban nem szereplő termékek esetén is forduljon hozzánk bizalommal!
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