
A Agilent Technologies, líder do mercado em ICP-MS, 
é agora seu principal recurso e parceiro para 
a espectroscopia atômica. Com a inclusão em 2010 
dos mundialmente reconhecidos produtos AA e 
ICP-OES da Varian, a Agilent oferece agora uma 
ampla gama de instrumentação analítica inorgânica.
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A ampla gama de sistemas AA da Agilent é produtiva, 
amigável e totalmente confi ável. Os produtos 
permitem que os analistas aumentem o desempenho 
e os limites de produção, sentindo-se igualmente em 
casa nos laboratórios de rotina, onde a confi abilidade 
e a simplicidade da operação são vitais. 

•  Os instrumentos 50/55 independentes da Agilent são robustos 

e confi áveis, ideais para locais remotos e ambientes agressivos.

•  A linha AA 140 e 240 da Agilent combina fl exibilidade com 

equipamentos confi áveis, proporcionando aos usuários com 

orçamentos restritos sistemas AA de alto desempenho para 

análises de rotina baseadas em chama, forno ou geração de 

hidretos.

•  As linhas 240FS/280FS da Agilent são os mais rápidos e produtivos 

sistemas AA do mundo, com capacidade Fast Sequential 

patenteada que garante alto desempenho e redução de custos 

operacionais. Capazes de lidar com conjuntos multielemento 

facilmente, são ideais para a alimentação e agricultura, ou para 

qualquer laboratório de alta produtividade.

•  Os sistemas AA de Forno de Grafi te Zeeman 240 e 280 da Agilent 

são produtivos e precisos, proporcionando um desempenho 

superior do forno e correção de fundo precisa.

•  AA: A mais completa linha de instrumentos de AA, incluindo modo chama 

com a opção Fast Sequential e modo forno de grafi te com correção por 

efeito Zeeman ou fonte contínua.

•  ICP-OES: Incluindo a visão axial e radial dedicada com a plataforma de 

ICP-OES mais popular, com o melhor desempenho e mais rápida do mundo.

•  ICP-MS: Oferecendo um desempenho inigualável em toda uma gama de 

aplicações, com alta tolerância de matriz, célula de colisão/reação em 

modo He para a remoção confi ável de interferências, e detector de faixa 

dinâmica linear de 9 ordens.
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Os sistemas de ICP-OES da Agilent oferecem o melhor 
desempenho, velocidade e fl exibilidade. Com versões 
disponíveis em visão axial e radial otimizadas para as 
aplicações, a linha cobre as necessidades de todos os 
usuários, desde laboratórios com orçamentos restritos 
a aqueles em busca de um desempenho 
e produtividade sem iguais.

•  A 710 Series da Agilent possui um detector CCD de estado sólido 

ideal para laboratórios com volume moderado de amostras que 

valorizam um desempenho perfeito. Fácil de usar, a 710 Series 

é também adequada para instituições de ensino e indústrias que 

necessitam seguir as diretrizes WEEE/RoHS.

•  Obtenha o máximo de produtividade e desempenho com o 

720/730 Series da Agilient. Com um detector CCD patenteado 

e projetado para o cliente, o 720/730 é a plataforma de ICP-OES 

mais fl exível, de mais alto desempenho e mais rápida do mundo.

Para completar a linha de instrumentação de análise 
inorgânica da Agilent, temos a plataforma de ICP-MS 
7700 Series. O 7700 redefi niu a capacidade de 
ICP-MS com tecnologia exclusiva e inovadora que 
proporciona um desempenho inigualável.

•  O plasma de alta temperatura do 7700 oferece a mais completa 

decomposição da matriz, melhorando a estabilidade, minimizando 

as interferências e reduzindo a manutenção. O 7700x também se 

benefi cia da patenteada capacidade de introdução de matriz com 

alto teor de sólidos dissolvidos (HMI) da Agilent, que estende a 

tolerância da matriz para até 3% de sólidos totais, e praticamente 

elimina a supressão da matriz.

•  O exclusivo Sistema de Reação Octopolo de 3a. geração (ORS3) 

funciona efetivamente em modo He para remover interferências 

poliatômicas que, de outro modo, poderiam distorcer os 

resultados.

•  O detector fornece uma faixa dinâmica linear de 9 ordens, 

reduzindo os resultados acima da faixa e o número de repetições, 

melhorando a produtividade.

O 7700 Series da Agilent foi projetado para ambientes de laboratório 

difíceis, e para proporcionar mais economia com uma maior 

produtividade, desenvolvimento de métodos mais simples, menor 

tempo de treinamento e redução de custos de serviços.

ICP-OES ESPECTROSCO-
PIA DE EMISSÃO ÓPTICA 
COM PLASMA ACOPLADO 
INDUTIVAMENTE

ICP-MS ESPECTROME-
TRIA DE MASSAS COM 
PLASMA ACOPLADO 
INDUTIVAMENTE



OS BENEFÍCIOS COMBINADOS 
DE DOIS LÍDERES EM 
ESPECTROSCOPIA ATÔMICA
Com a inclusão em 2010 da Varian, Inc., a Agilent oferece agora 

uma variedade ainda maior de instrumentação e o mais completo 

portfólio de colunas e suprimentos do mercado. Tão importante 

quanto são as nossas equipes de atendimento e suporte técnico, 

melhores da categoria, com foco na busca de soluções para nossos 

clientes. A Agilent está aqui para fornecer a tecnologia — e a dose 

de confi ança — de que você precisa para ser bem-sucedido.

Um portfólio ampliado de soluções da líder em ICP-MS

A nova gama de instrumentos AAS, ICP-OES e ICP-MS da Agilent 

oferece um desempenho sem igual, e os mais altos níveis de 

confi abilidade e facilidade de uso. Os instrumentos contam com 

o apoio de uma rede global combinada de profi ssionais de suporte 

dedicados e experientes.

A mais ampla gama de colunas e suprimentos da indústria assegura 

que seus instrumentos de espectroscopia atômica da Agilent poderão 

operar a longo prazo. A Agilent também fabrica sua própria linha de 

lâmpadas AA para garantir o desempenho e a confi abilidade.

Seu parceiro para Soluções de Espectroscopia Atômica

A Agilent está comprometida com o desenvolvimento contínuo de 

todos os produtos de suas linhas de espectroscopia atômica. 

Nosso catálogo de novas aplicações 
está sempre crescendo.

Para conhecer as mais recentes, 

entre em contato com seu representante 

local da Agilent ou visite-nos em:

www.agilent.com/chem/ 

Descubra como as soluções de 
espectroscopia atômica da Agilent 

podem lhe proporcionar a produtividade, 
confi abilidade e precisão de que você precisa. 

Saiba mais: www.agilent.com/chem 

Compre on-line: www.agilent.com/chem/store 

Encontre uma central de atendimento 

Agilent no seu país

www.agilent.com/chem/contactus 

Brasil

0800 7281405

chem_vendas@agilent.com 
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