
A manutenção preventiva regular e profissional é essencial para manter 
os instrumentos ao máximo desempenho. No entanto, as limitações de 
orçamento são um desafio para as instituições acadêmicas e de ensino. 

Agora você pode realizar diagnósticos regulares e manutenção preventiva 
em seu sistema por um custo mínimo.

Agilent Lab Advisor – o canivete suíço do operador de CE e HPLC 

O Agilent Lab Advisor é um sistema de dados de cromatografia (CDS) – um kit de 
ferramentas de diagnóstico independente para o seu laboratório. A versão básica  
é gratuita com cada bomba de LC ou sistema de CE que você comprar. Ele combina 
testes de instrumentos, procedimentos de calibração, bem como a ferramenta de 
atualização de firmware mais avançada para todos as séries 1100, 1200, LC Infinity 
1200 e instrumentos de CE 7100 da Agilent. 

A versão avançada oferece recursos adicionais como acesso a mais de 
dez módulos de instrumentos, monitoramento do sinal, configuração de 
informação de manutenção preventiva (EMF), um poderoso repositório  
de dados de diagnóstico, e muito mais.

Assistente de manutenção – a ferramenta para quem faz a própria 
manutenção em seus equipamentos

O assistente de manutenção é um complemento para o Agilent Lab Advisor 
que oferece procedimentos de manutenção passo a passo, intuitivos e 
fáceis com multimídia aprimorada para sistema LC Agilent. Ele vem com um 
dongle USB pré-carregado com dez execuções de manutenção preventiva.

Entre em contato com seu representante de vendas Agilent para 
obter mais informações.

Mantendo seus sistemas de CE e LC Agilent nas melhores condições!
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Para obter mais informações: 
www.agilent.com/chem/academia

Assistente de manutenção 
– uma solução perfeita de 
automanutenção 

 
Pedidos de peças iniciais na Agilent 
Online Store ou via fax/e-mail  
e instruções passo a passo com 
vídeo animado de suporte fazem 
do assistente de manutenção 
a solução ideal para quem faz 
a própria manutenção em seus 
equipamentos (disponível somente 
em alguns países).   
Saiba mais sobre o software 
Agilent Lab Advisor em: 
www.agilent.com/chem/
LabAdvisor 

REDUZA OS CUSTOS DE SERVIÇOS  
COM AS NOVAS FERRAMENTAS PARA  
QUEM FAZ A PRÓPRIA MANUTENÇÃO  
EM SEUS EQUIPAMENTOS


