
DISCOVERY Comfort
Одноканальні та багатоканальні

 дозатори



DISCOVERY Comfort
Одноканальний дозатор

DISCOVERY Comfort - серія економічних автоматичних піпеток змінного об’єму, що повністю 
автоклавуються та забезпечують високу точність дозування, відтворюваність результатів та 
якість. Поєднання елементів «класичної» піпетки європейської якості і сучасного ергономічного 
дизайну гарантує надійність отримання результатів і комфорт дозування. Зручне колірне 
маркування у вигляді яскравої широкої смуги на корпусі піпетки дозволяє легко і безпомилково 
підібрати дозатор необхідного об’єму.

Зніміть кнопку
Вставте ключ для 

калібрації на місце 
кнопки (ключ 

постачається в 
комплекті)

Повертайте ключ для 
збільшення чи 

зменшення об’єму

Поставте кнопку на 
місце. Дозатор 

відкалібрований

ЗАМОК
запобігає випадковій 
зміні об’єму під час 
роботи

ЗБІЛЬШЕНИЙ 
ДИСПЛЕЙ

КОРПУС
АВТОКЛАВУЄТЬСЯ
ПОВНІСТЮ

КОЛІРНЕ
МАРКУВАННЯ
ПІПЕТКИ 

ПЛАВНЕ
ВСТАНОВЛЕННЯ
ОБ’ЄМУ

СИСТЕМА М’ЯКИХ 
ПРУЖИН
зменшує силу 
натиску

Дозатор Discovery Comfort  
задовільняє всі сучасні потреби і 
забезпечує користувача 
комфортом під час праці. 
Створений з міцного та легкого 
сплаву, не має аналогів серед 
конкурентів. Завдяки покращеній 
внутрішній будові, сила натиску 
зменшилась на 50%, а тактильна 
заокруглена кнопка робить 
зручнішим кожен дотик.

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
корпусу і комплектуючих до 
хімічно активних речовин і 
УФ-випромінювання

МОЖЛИВІСТЬ ЗНЯТТЯ
скидача наконечників і регулювання
його довжини

Калібрація
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DISCOVERY Comfort
Багатоканальний дозатор

Система підвіски не тільки надійно фіксує наконечники, а також запобігає їх заклинюванню 
всередині колектора. Заокруглена форма дозволяє легко відпускати наконечники і зменшує 
зусилля при їх заборі. Для комфортної роботи, колектор може повертатись в різні положення. 
Беручи до уваги те, що дозатор зручний у використанні та його  внутрішні частини виготовлені 
з міцних та легких матеріалів, він довго та надійно буде використовуватись у  Вашій 
лабораторії.

Всі внутрішні компоненти дозатора 
Discovery Comfort розроблені за 
новими стандартами для забезпечення 
точних результатів Вашої роботи. 

Кожен дозатор поставляється разом з 
унікальним сертифікатом, який засвідчує 
точність та якість виробу відповідно до 
стандарту ISO 9001/2000

Контроль якості

ІННОВАЦІЙНИЙ
БАГАТОКАНАЛЬНИЙ 
КОЛЕКТОР
Забір трубками при 
натисканні на ряд 
наконечників

Кожна трубка рухається 
незалежно

Кожен наконечник 
надійно фіксується

Відсутнє заклинювання

Надійна фіксація при 
найменшому зусиллі

Наконечники легко 
від’єднуються

ГАЧОК 
ДЛЯ ПАЛЬЦЯ
полегшує 
захоплення рукою

ПОВОРОТНИЙ 
КОРПУС  НА 360°
робота з дозатором у 
будь-якому положенні

ЗАОКРУГЛЕНИЙ 
КОЛЕКТОР
зменшує зусилля, 
необхідні для забору

Сертифікат 
контролю якості
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Сірий тримач

Модель Номер Колір

Червоний

Мін

Макс

Макс

Мін

Макс

Мін

Макс

Мін

Макс

Мін

Макс

Мін

Макс

Мін

Макс

Мін

Макс

Мін

Макс

Червоний

Жовтий

Жовтий

Жовтий

Жовтий

Зелений

Синій

Білий

Білий

Об’єм (мкл)
Підходить до 
наконечників 

(мкл)

Похибка 
точності (%)

Похибка 
відтворюва-

ності (%)

8 каналів 12 каналівКольоровий 
тримач

Червоний
Мін

Макс

Мін

Макс

Мін

Макс

Мін

Макс

Жовтий

Жовтий

Білий

Модель Номер Колір Об’єм (мкл)
Підходить до 
наконечників 

(мкл)

Похибка 
точності (%)

Похибка 
відтворюва-

ності (%)

КАРУСЕЛЬ ПОВОРОТНА ЛІНІЙНА

ПІДСТАВКИ:
ДЛЯ 8/12-КАНАЛЬНИХ

ДОЗАТОРІВ
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