
Design extraordinário. 
Desempenho incomparável.

Agilent 7700
ICP-MS
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Avançada tecnologia de ICP-MS. Análise de metais-traço
simplificada.
Quando você precisa analisar centenas de amostras complexas em menos tempo ou detectar, com toda segurança, ultratraços
de metais em reagentes de alta pureza, o Agilent 7700 ICP-MS pode ajudá-lo a enfrentar os desafios analíticos de hoje e do
futuro. 

A série 7700 define os critérios do instrumento ICP-MS: mais produtivo, mais simples de usar, maior sensibilidade, backgrounds
mais baixos, melhor remoção de interferências, maior flexibilidade, mais fácil de manter e reparar. Tudo dentro do menor
mainframe comercial de ICP-MS de todos os tempos.

O robusto 7700x é o instrumento de escolha para a maior parte das aplicações, e para os laboratórios comerciais de alta produção.
O poderoso 7700s está projetado para aplicações de semicondutor, e o novo 7700e oferece um sistema simplificado e fácil de
usar nas análises de rotina. Apresentando uma nova plataforma de software configurável MassHunter e uma variedade de
desenvolvimentos de hardware, incluindo um novo gerador de RF de identificação de frequência e o Octopole Reaction System
(ORS3) de terceira geração, todos os equipamentos da série 7700 fornecem níveis de desempenho sem comparação, de forma
simplificada e com resultados confiáveis, mesmo nas matrizes de amostras mais complexas.

O Agilent 7700x ICP-MS proporciona
precisão sem igual em amostras de
matrizes superiores, redefinindo o
desempenho da célula no modo hélio
com um design revolucionário de
terceira geração, o ORS3.

Agilent 7700 ICP-MS

Para saber mais sobre o Agilent 7700 ICP-MS, visite www.agilent.com/chem/ICPMS. 
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ICP-MS extraordinário
de terceira geração
A técnica de ICP-MS tem evoluído nas últimas duas décadas. 
Durante esse tempo, a Agilent tem sido a força motriz, introdu-
zindo grandes avanços de extrema importância. Com o 7700,
seguimos essa tradição, levando o ICP-MS para o mundo dos
laboratórios de rotina, apresentando-o a operadores não expe-
rientes, introduzindo novos níveis de desempenho, confiabi-
lidade e automação.

Robusto o bastante para suas matrizes complexas
O 7700 foi desenvolvido para manipular os tipos de amostras
mais complexas com toda tranquilidade, com um sistema de
introdução de amostras de alto desempenho, interface tolerante
a matrizes e um gerador de ajuste de frequência RF.

Uma exclusiva célula de colisão/reação de terceira geração é
utilizada em todos os instrumentos da Série 7700 para remover
interferências espectrais que possam camuflar os resultados. 
O modo hélio (He) já foi estabelecido como o único método de
célula confiável para amostras complexas e variáveis porque
filtra todos os poliatômicos, até mesmo aqueles não
identificados.

O modo He na Série 7700 incorpora uma inovadora lente iônica e
um design de célula de terceira geração, que, juntos, apresentam
maior sensibilidade, backgrounds mais baixos e remoção de
interferências mais efetiva, eliminando a necessidade de gases
de célula reativos na maior parte das aplicações.

Simples o bastante para suas análises de rotina
A Série 7700 proporciona recursos extremamente simples que
reduzem os custos de treinamento e aumentam a produtividade:

• Operação com capacidade de reprodução desde o dia a dia e
instrumento a instrumento, usando condições de plasma pré
definidas num clique

• Operação consistente, confiável com Expert Auto Tuning (ajuste
automático experiente) - o mais rápido, e eficiente programa de
otimização de sistema desenvolvido para o ICP-MS 

• Acesso à área da interface com um único toque;
remoção/repreenchimento mais fácil de cones de amostras
durante a manutenção de rotina

• Nova e avançada plataforma de
software MassHunter para análise de dados e geração de
relatórios de qualidade superior 

Kit High Matrix Introduction (HMI) 
O exclusivo HMI, padrão no 7700x, permite que
amostras sólidas altamente dissolvidas (por
exemplo, água do mar não diluída) sejam
diretamente executadas, algo inédito para ICP-
MS. Página 6

ShieldTorch System (STS)
O Agilent STS é um recurso-chave da 
Série 7700. Com aterramento de plasma efetivo,
reduz e estreita o espalhamento de energia
iônica, essencial para a máxima remoção de
interferências no modo He. Página 6

Sistema de Reação Octopolar (ORS3)
Funciona efetivamente no modo He, para
operações simplificadas e resultados
consistentes, até mesmo nas matrizes
mais complexas. Página 4

Inovação arrojada 

Agilent Série 4500
O primeiro ICP-MS de bancada do mundo,
totalmente computadorizado, com Auto Tuning e
desempenho de plasma frio superior, tecnologia
ShieldTorch System patenteada. Quase 1.000
unidades instaladas no mundo todo.

Agilent Série 7500
O flagship sucessor do Agilent Série 4500, 
e o ICP-MS mais utilizado de todos os tempos, com
quase 3.000 unidades instaladas no mundo todo.

Respaldado por mais de 15 anos 
de liderança em ICP-MS
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ORS3 – remoção de interferências sem igual 
em matrizes complexas
Removendo interferências poliatômicas em ICP-MS 
O 7700 incorpora um Sistema de Reação Octopolar (ORS3) de
terceira geração, recém-desenvolvido, com focalização iônica
aprimorada e maior eficiência em colisão. O ORS3 redefine a
capacidade do modo He e proporciona desempenho
incomparável para análises multielementares de matrizes
de amostras complexas. 

Resultados confiáveis no modo He
O ICP-MS apresenta espectros simples, em comparação às
técnicas de espectroscopia óptica, como ICP-OES. Entretanto,
o plasma, o solvente e a matriz de amostra provocam
interferências poliatômicas em muitos analitos. Sendo assim,
os modernos instrumentos ICP-MS quadrupolo utilizam uma
célula de colisão/reação (CRC) para reduzir essas interferências.

A maioria dos CRC operam somente com gases reativos, os
quais devem estar orientados a interferências conhecidas e
específicas em isótopos analisados individuais. O modo de
reação pode ser eficaz quando as interferências são previsíveis
e constantes (isto é, em amostras simples, consistentes tais

como as substâncias químicas de processos, semicondutoras
de alta pureza), porém os gases de célula reativos não podem
ser usados com sucesso para as análises de multi-elementos
em amostras variáveis, complexas ou desconhecidas devido a:

• Cada gás de reação só removerá interferências que reajam
com aquele gás de célula. Logo, os íons poliatômicos não
reativos permanecem, levando a interferências residuais. 

• Os usuários devem saber que interferências desejam
remover antes de selecionar o gás de reação, o que não é
possível com amostras desconhecidas ou variáveis.

• Todos os gases de reação formam íons de produtos de
reação, criando novas e imprevisíveis interferências em
amostras complexas.

• Todos os gases de reação reagem com alguns analitos,
levando a sinais mais baixos no modo de reação. Por
exemplo, já foi relatada uma severa perda de sensibilidade
para Cu e Ni quando o gás de célula H2 ou NH3 é utilizado. 

O modo He no 7700 permite análises simples, consistentes
e confiáveis de amostras desconhecidas, sem novas
interferências e sem perda de sinais reativos para analitos. 

Para saber mais sobre o Agilent 7700 ICP-MS, visite www.agilent.com/chem/ICPMS. 

Remoção de interferências usando o modo He e Discriminação de Energia Cinética (KED)
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Uma série 7700, três modelos, 
configurados para sua aplicação

A Agilent oferece Procedimentos Operacionais Padrão 
para todos os tipos de amostras de semicondutores 

comuns para simplificar o seu desenvolvimento de métodos. 

Agilent 7700x: Avançado ICP-MS multiuso para
aplicações de rotina e de matriz superior 

O 7700x foi configurado para análises de rotina em amostras de
matriz superior. Inclui HMI, condições de plasma predefinidas e o
sistema ORS3 no modo He como padrão.
Com sua faixa dinâmica de 9 ordens e interface tolerante de matriz
de plasma de alta temperatura (baixo conteúdo de óxidos), o 7700x
fornece não somente o desempenho analítico requerido nos
laboratórios de rotinas de alta produção, mas também mantém a
flexibilidade de hardware e software necessária para lidar com as
aplicações de investigação mais avançadas. Muitas das
características esperadas dos sistemas ICP-MS da mais alta
especificação se apresentam como padrão no 7700x, fazendo dele
apropriado para as tarefas analíticas mais desafiadoras. Uma
variedade de opções e acessórios se encontra disponível para
personalizar ainda mais o 7700x para aplicações avançadas, tais
como amostragem discreta; acoplamento cromatográfico; e
solventes orgânicos de análise, ácidos altamente corrosivos, e
mais.

O Agilent 7700s: Alto desempenho para aplicações
de semicondutores de alta pureza

O 7700s está configurado para a análise de materiais de alta
pureza tais como os monitorados na indústria de semicondutores.
With a high-efficiency sample introduction system, optional 5th
plasma gas line, and second (reaction) cell gas line as standard –
the 7700s offers high performance for the removal of intense
interferences in known and consistent matrices.Para os
laboratórios que atualmente utilizam plasma frio, o 7700s faz com
que a transição para a tecnologia ICP-MS mais avançada seja fácil.
With unmatched cool plasma capability, the 7700s delivers
industry-leading performance for the measurement of easily ionized
elements in high-purity materials (for example, Ultra Pure Water),
allowing all common semiconductor analytical methods to be
performed on the same instrument.

O Agilent 7700e: Operação simplificada para as
aplicações de rotina

Se está procurando um caminho acessível para o ICP-MS de alto
desempenho, não procure mais, o nosso 7700e inclui ORS3 de
modo He e funcionalidade central de software . O 7700e fornece
uma interface de usuário simples, altamente automatizada e
configuração de software padronizada, ao mesmo tempo que
atualizações para a especificação completa do 7700x estão
disponíveis, caso os requerimentos do laboratório mudem
futuramente.



Sensibilidade e confiabilidade por padrão
Cada componente da Série 7700 foi projetado para desempenho e usabilidade 

Controle eletrônico de gases 
Controladores de fluxo de massa ativos próprios
permitem o controle exato de todos os gases de
plasma e células.

Interface e cones
Cones robustos de Ni padrão, ou com ponta de
platina opcional, fáceis de acessar e remover/trocar durante a
manutenção de rotina (nenhuma ferramenta é necessária para
a remoção e o repreenchimento do cone de amostra). A
posição da tocha é realinhada automaticamente à interface
após manutenção da tocha ou cone. 

Lente iônica fora do eixo
Proporciona transmissão
contínua de íons focalizados 
e a mais baixa discriminação de
massas entre todos os sistemas
ICP-MS existentes. Além disso, 
a lente iônica está localizada fora
da região de vácuo intenso,
podendo ser facilmente
acessada para limpezas
programadas.

Sistema de vácuo
Uma única bomba turbo (imagem à
direita) de alto desempenho para
divisão de fluxo e uma única
bomba rotativa externa asseguram
rápida despressurização e
manutenção simplificada.

Introdução de amostras
Um sistema de introdução de amostra
fria Peltier, de baixo fluxo aumenta a
estabilidade e consistência
operacionais (padrão em todos os
equipamentos da série 7700).

Introducao de Matrizes Severas (HMI)
(High Matrix Introduction) (HMI)

Aumenta em até 10 vezes a tolerância à matriz comparado
aos instrumentos de ICP-MS convencionais. O HMI também
aumenta a robustez do plasma, o que praticamente elimina a
supressão das matrizes (padrão no 7700x).

Gerador Plasma RF 
Este rápido gerador de ajuste de frequência RF aumenta
a tolerância das matrizes em transformação. Até mesmo
solventes orgânicos voláteis podem ser introduzidos sem
afetar a estabilidade do plasma. Inclui como padrão o sistema
ShieldTorch, fornecendo a dispersão estreita de energia de
íons requerida para a remoção eficaz da interferência em modo
He.

Para saber mais sobre o Agilent 7700 ICP-MS, visite www.agilent.com/chem/ICPMS. 

6



7

Sistema de Reação Octopolar (ORS3) 
Esta nova célula de reação/colisão controlada por temperatura
possui um volume interno baixo, o que a torna ideal para
células de alta pressão e para a rápida alternância do modo
de célula. Situações comprometedoras de misturas de gases
ficaram para trás.

Guia de íons octopolares 
Proporciona alta transmissão de íons e foco superior,
assegurando espalhamento iônico mínimo em células de alta
pressão. Isso permite operações eficientes no modo He e
confere limites de detecção mais baixos sem as desvantagens
de gases de célula reativos. 

Sistema de Reação Octopolar
(ORS3) de terceira geração

Injetor de gás de célula

Octopolar

Plasma de 27 MHz 
de alta temperatura

lente iônica
fora do eixo

Sistema de introdução de
amostras de baixo fluxo

Injetor de gás HMI (7700x)

Quadrupolo hiperbólico 
de alta frequência

Sistema de vácuo de
alto desempenho

Gerador de ajuste 
de frequência RF

Detector de modo dual, rápido e
simultâneo (intervalo dinâmico de

9 ordens)

Quadrupolo hiperbólico 
O único quadrupolo hiperbólico usado em ICP-MS proporciona
separação de pico superior e sensibilidade à abundância, sem
a necessidade de configurações de quadrupolo personalizadas
para separar picos vizinhos.

Detector multiplicador  de elétrons 
Proporciona um intervalo dinâmico total
de 9 ordens com condições operacionais
e de hardware padrão. O tempo de
integração é curto (100us), tanto no
modo pulso quanto no modo analógico.

Fluxo de ar de refrigeração
Proporciona o efetivo resfriamento
de todos os componentes, até
mesmo no menor gabinete de 
ICP-MS de bancada do mundo. 
Todo o ar é canalizado através 
de uma única purga de exaustão. 
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Otimize seu 7700 ICP-MS 
com uma ampla gama de opções e acessórios

Sistemas de entrega de amostras 
Agilent Integrated Autosampler (I-AS). Amostrador automático integrado e 
com tampa, com estação de enxague por bombeamento; ideal para análises de
ultratraços e para pequenos volumes de amostras (tão pequenos quanto 0,5 ml). 
As configurações de rack flexíveis oferecem uma capacidade máxima para 89
frascos, além de 3 frascos para enxague. Suporte e garantia de serviço da Agilent.

Agilent ASX-520. Ideal para aplicações de média a alta produtividade de amostras, 
com configurações de rack para até 360 posições de frascos. Suporte e garantia de
serviço da Agilent.

Nebulizador. A Agilent oferece nebulizadores compatíveis com qualquer tipo e
volume de amostra, incluindo amostras de fluxo baixo, concêntricas e de trajeto
paralelo.

Agilent Integrated Sample Introduction System Discrete Sampling (ISIS-DS).
Carregamento de matriz reduzido e maior eficiência em laboratórios de alta
produtividade, com análise triplicada, compatível com a USEPA (Agência de Proteção
Ambiental dos EUA), de 30 elementos ou mais, em 75 segundos, de amostra para
amostra.

Linha de gás opcional para o 7700x. Compatível com aplicações que exigem um
gás de arraste misturado, como o O2 para solventes orgânicos ou fases móveis de
LC, e o gás de arraste hélio para ablação a laser (padrão no 7700s).

Kit Inert Sample Introduction. Sem O-rings e fabricado com PFA para os mais
baixos níveis de contaminação. Tocha desmontável com opções de injetor de platina
ou safira. Resistente a HF e compatível com reagentes de alta pureza.

Ablação a laser. Com seu detector rápido e simultâneo e intervalo dinâmico de 9
ordens, o 7700 é ideal para a análise direta de amostras sólidas por ablação a laser,
tanto a granel quanto resolvidas no tempo.

Kit Organics. Contém as peças para a introdução de amostras que você precisa
para executar solventes orgânicos voláteis. Inclui tocha para orgânicos, kit de dreno
resistente a solventes e tubagem de absorção.

Se você precisa maximizar sua produtividade de amostras, alcançar limites de detecção mais baixos ou separar as diferentes
formas químicas de um elemento, a Agilent oferece várias opções configuráveis para a Série 7700, além de todo o know-how
para ajudá-lo a atingir suas metas de aplicações específicas. 

Para saber mais sobre o Agilent 7700 ICP-MS, visite www.agilent.com/chem/ICPMS. 

I-AS

ASX-520

ISIS-DS
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Capacidade de especiação comprovada
simplifica o uso de rotina de ICP-MS como detector elemental para tecnologias de separação

Medição de especiações líder da indústria
Os novos regulamentos no setor ambiental, de segurança
alimentar e de produtos para consumo incorporam cada vez
mais a exigência de identificar e quantificar compostos e
concentrações elementais totais. Portanto, a análise precisa 
de especiações de rotina nunca foi tão importante. Como
fornecedora líder de sistemas de ICP-MS e de cromatografia,
a Agilent pode ajudá-lo a identificar o sistema certo para a sua
aplicação, desenvolver métodos e treinar sua equipe. Também
podemos colocar à sua disposição engenheiros de suporte,
treinados na fábrica em todas as peças do sistema acoplado.

Interfaces LC e GC compatíveis e comprovadas
em campo 
Kits pré-configurados de LC-ICP-MS disponíveis para métodos
prontos para entrar em funcionamento, tais como a especiação As
em água e urina. A exclusiva interface GC-ICP-MS é aquecida até
a ponta do injetor (até 300º C), para análises de rotina de
compostos com altos pontos de ebulição.

Além disso, a interface inerte, totalmente aquecida
(Sulfinert™) permite um desempenho sem paralelos para
aplicações de GC-ICP-MS avançadas, tais como separar
siloxanos, retardadores de velocidade de reações químicas
brominados, e espécies de enxofre em combustíveis.

O 7700 ICP-MS se comunica perfeitamente com os sistemas HPLC, GC e CE através das interfaces provadas em campo
compatíveis, controle integrado de software, documentação, e kits de aplicativos totalmente integrados.

Software opcional para LC- e GC-ICP-MS
integrados
O software MassHunter da série 7700 permite instalação e
operação perfeita de sistemas cromatográficos acoplados, com
configuração direta de método e controle de execução para os
sistemas LCand GC-ICP-MS da Agilent, e links simples para
muitas outras técnicas de separação. O software opcional de
análise cromatográfica de dados possui a mesma interface de
usuário e layout que o software de análise de espectro dos
dados, simplificando a operação.

7700 ICP-MS com sistema LC 1200

ICP-MS MassHunter WorkStation – Análise de Dados Cromatográficos

7700 ICP-MS com sistema 7890A GC
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O software MassHunter intuitivo e configurável
simplifica sua carga de trabalho do dia a dia

Análise de dados em uma única janela limpa 
A tabela de dados “lote-numa-olhada só” personalizável
permite uma visão geral completa do lote atual, incluindo
contas, concentrações, RSD e dados replicados. Inclui:

• Atualização de resultados em tempo real durante a aquisição
de sequências

• Exibição de gráfico de calibração interativo (12 gráficos ou
um único gráfico), com atualização em tempo real após
edições e durante a sequência 

• Visor na tela e marcas para falhas de QC e valores atípicos;
gráficos de amostras LabQC integrados 

• Exibição gráfica de recuperação de padrões internos, gráficos
de estabilidade de QC, curvas de calibração e espectro de
massas (ou cromatograma)

• Modelos de fácil edição para imprimir, saída em tela ou
eletrônica (incluindo exportação direta para LIMS); os
modelos podem ser usados para amostras individuais ou um
lote completo de dados

Software poderoso, consistente ao longo das
plataformas MS da Agilent
A família de software MassHunter da Agilent agora inclui ICP-
MS, LC/MS, e GC/MS, simplificando e reduzindo o custo da
capacitação do pessoal.

Controle e aquisição de dados do instrumento
Desde verificações de partidas automatizadas logo da ignição
do plasma, até configuração e sequência da configuração do
método de lote e fila, até o processamento integrado dos dados
e geração do relatório final, o nosso software de estação de
trabalho MassHunter ICP-MS facilita a execução de seu Agilent
7700 mais do que nunca. Inclui:
• Tecnologia Expert AutoTune e métodos pré-definidos
específicos do aplicativo, o que permite que mesmo os
operadores novatos produzam rapidamente resultados
confiáveis e consistentes

• Interface de usuário e navegação simplificada: um único painel
de controle permite uma completa visão geral e configuração
do hardware, relatórios de desempenho, informações de
manutenção antecipada, e diagnóstico do sistema

• A interface de fila e lote coloca a análise de amostras e
configuração do método na ponta dos seus dedos:

• O painel de lotes mostra os ajustes, parâmetros de
aquisição/análise dos dados, e lista de amostras

• O painel de filas mostra as tarefas atuais e
programadas, a sequência atual dos lotes, e o
status em tempo real da amostra atual

Para os ambientes de conformidade, o software MassHunter
também pode ser integrado com o OpenLAB ECM da Agilent.

Para saber mais sobre o Agilent 7700 ICP-MS, visite www.agilent.com/chem/ICPMS.
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Operação robusta com design funcional

A série 7700 da Agilent tem sido projetada para enfrentar os
ambientes de laboratório mais difíceis, enquanto permite
economizar custos operacionais devido a uma produtividade
mais alta, tempos mais curtos de capacitação, desenvolvimento
mais simples de métodos, e requerimentos menores de
manutenção (muito importante nas instalações de sala-limpa).

Alta confiabilidade alavanca tempo de atividade e
produtividade
Como todos os sistemas Agilent ICP-MS, a Série 7700 foi
projetada para alta capacidade de amostras e para que você
obtenha um ótimo retorno sobre o seu investimento. O 7700
foi produzido de acordo com os padrões ISO 9001 e ISO 14001,
com as seguintes características:

• Chassi de aço inoxidável e painéis externos sólidos 

• Testes extensos de choque, vibração, temperatura e umidade
no estágio de protótipo de produção para assegurar
excelente desempenho, até mesmo sob condições extremas

• Auto-recover – poupa tempo ao retornar com toda segurança
o 7700 para o estado Standby quando a alimentação é
restaurada após uma queda de energia

• Software de Manutenção Preventiva para minimizar tempos
de inatividade não planejados

• Ferramentas avançadas de diagnóstico do sistema e geração
de relatórios de erros que simplificam a solução de
problemas

• Design modular para reparos rápidos

Projetado para otimizar seu laboratório e o meio
ambiente 
Com redução de 30% no peso do mainframe (comparado ao
7500), maior uso de materiais recicláveis e menos compostos
tóxicos nos componentes eletrônicos, o 7700 é o primeiro
ICP-MS já projetado e fabricado para produzir menor impacto
ambiental.

• Menor produção de calor, fluxo de purga de exaustão
reduzido (7700s), sistema de gerenciamento de fluxo
de ar de refrigeração reprojetado
• Requer menor volume de amostras, logo produz menos
resíduos para descarte
• Painéis externos de aço inoxidável que requerem
menos tinta e solventes
• Com apenas 115 kg, o mainframe 7700 pesa 30%
menos que a Série 7500, reduzindo
significativamente as emissões de CO2 durante o
transporte

Série 7700: verdadeira revolução 
na redução do impacto ambiental
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Maximize sua produtividade e a qualidade de seus
dados com peças e suprimentos genuínos da Agilent
De nossa tocha ICP patenteada, incluindo nossos cones skimmer
e de amostras, até nosso detector multiplicador de elétrons, as
peças e suprimentos de ICP-MS da Agilent são produzidos de
acordo com nossos mais rígidos níveis de tolerância e severas
especificações. Também são rigorosamente testados para que
você obtenha sempre o melhor desempenho de qualquer
instrumento e que forneça os melhores resultados para seus
clientes.

Conte com a Agilent para manter seu laboratório
a pleno vapor
O Agilent Advantage Service protege o investimento que você
fez ao comprar nossos instrumentos e permite que você se
conecte a nossa rede global de experientes profissionais que
poderão ajudá-lo a obter o máximo desempenho de cada
sistema de seu laboratório. Conte com a gente para obter os
serviços de que precisa em cada estágio do ciclo de vida do seu
instrumento: desde a instalação e upgrade até a operação,
manutenção e reparo. 

Para clientes que requerem a validação total do sistema, a
Agilent oferece serviços de qualificação completa (Instalação
e Qualificação Operacional) para hardware e software de 
ICP-MS 7700.

Se o seu instrumento precisar de reparo, durante o tempo de
cobertura do contrato de serviço firmado com a Agilent,
daremos total garantia ou efetuaremos a troca sem nenhum
custo. Nenhum outro fabricante ou fornecedor de serviços
oferece esse nível de comprometimento.

A Promessa de Valor da Agilent: 
10 anos de desempenho garantido
Além de nossos produtos em constante evolução, a Agilent
oferece a única garantia de valor de 10 anos da indústria. A
Agilent garante pelo menos 10 anos de uso do instrumento a
partir da data de aquisição, ou você será creditado com o
valor residual desse sistema para um modelo atualizado.
Garantimos a você uma compra segura hoje e protegemos
seu investimento a longo prazo. 

Para obter mais informações

Saiba mais: 
www.agilent.com/chem

Compre online: 
www.agilent.com/chem/store 

Encontre um escritório da Agilent em sua região: 
www.agilent.com/chem/contactus

Brasil
0800 7281405
chem_vendas@agilent.com

EUA e Canadá 
1-800-227-9770 
agilent_inquiries@agilent.com

Europa 
info_agilent@agilent.com

Ásia-Pacífico 
adinquiry_aplsca@agilent.com


