
FINNPIPETTE F1: 

3 + 1 
ZDARMA*

Modelová řada Finnpipette F1 je zaměřená na komfort při 
pipetování. Má otočnou opěrku na prst, díky níž si lze indivi- 
duálně nastavit pohodlnou pozici. Výhodou je také vyhazovač  
špiček s převodem, který zajišťuje  snadnější odhození špičky,  
stejně jako jednoduché ovládání pístu. Pipety jsou velmi  
lehké a příjemně tvarované do ruky. Všechny uvedené vlast- 

nosti přispívají vysoké ergonomii pro dlouhodobé pipetování 

bez únavy „pipetovacích“ svalů. 

Platnost akce: do 30. 6. 2017

Objednávky s uvedením hesla 
„PIPETY 3+1“ zasílejte na:   
	 objednavky@dynex.cz

	 Tel.:	+420	220	303	600

	 e-shop:	http://shop.dynex.cz		(jen	pro	ČR)

Seznam dostupných pipet Finnpipette F1 
a jejich katalogová čísla: 

	 dynex@isternet.sk

	 Tel.:	+421	484	155	045

* Při objednání 4 pipet získáte tu nejlevnější zdarma. Tuto akci nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami nebo slevami a vztahuje se ke katalogovým cenám.
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Šetřete své ruce a pořiďte si 
ergonomické pipety v akci

	 0,2-2	 0,5-5	 1-10	 2-20	 5-50	 1-10	 2-20	 5-50	 10-100	 20-200	 30-300	 0,1-1	 0,5-5	 1-10	
	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 ml	 ml	 ml

pro špičky	 																																													  mikro	 	 	 																																																							standardní	 	 	 1	ml	 5	ml	 10	ml
1-kanálové	 4641010	 4641020	 4641030	 4641050	 4641130	 4641040	 4641060	 4641140	 4641070	 4641080	 4641090	 4641100	 4641110	 4641120
8-kanálové	 	 	 4661000	 	 	 	 	 4661010	 4661020	 	 4661030	 	 	
12-kanálové	 	 	 4661040	 	 	 	 	 4661050	 4661060	 	 4661070	 	 	
16-kanálové	 	 	 4661080	 	 4661090	 	 	 	 	 	 	 	 	

Finnpipette F1 s nastavitelným objemem

 	 1	 5	 10	 20	 25	 50	 100	 200	 250	 500	 1000	 2	 3	 5	 10
	 	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 ml	 ml	 ml	 ml
 pro špičky                          mikro     standardní                              1 ml   5 ml  10 ml
	 1-kanálové	 4651000	 4651010	 4651020	 4651130	 4651030	 4651040	 4651050	 4651140	 4651060	 4651070	 4651080	 4651090	 4651100	 4651110	 4651120

Finnpipette F1 s pevným objemem


