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OBTENHA A MAIS ALTA EFICIÊNCIA  
COM RAPIDEZ – A UM PREÇO ACESSÍVEL
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EFICIÊNCIA ACESSÍVEL  
COM CONFIANÇA

LC AGILENT 1220 INFINITY II

Dê uma olhada no LC Agilent 1220 Infinity II e encontrará tudo o que você precisa para obter a mais 
alta eficiência com rapidez e resultados confiáveis, tudo isso em uma unidade compacta e de alta 
qualidade a um preço acessível, para otimizar o retorno sobre o investimento.

A tecnologia de LC 
comprovada Agilent 
oferece reprodutibilidade 
corrida após corrida, dia 
após dia, proporcionando 
a mais alta confiança em 
seus resultados.

Configurado e testado 
na fábrica para agilizar 
a análise de amostras 
robusta e confiável no 
seu laboratório e oferecer 
produtividade imediata.

Qualidade de LC 
altamente confiável e 
robusto compatível com 
todos os detectores LC 
InfinityLab Series para 
obter flexibilidade total 
da aplicação e fácil 
atualização para atender 
às demandas futuras.

EFICIÊNCIA 
ANALÍTICA 
ACESSÍVEL

EFICIÊNCIA 
INSTRUMENTAL 
ACESSÍVEL

EFICIÊNCIA 
LABORATORIAL 
ACESSÍVEL
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AGILENT INFINITYLAB –  

UMA COMBINAÇÃO PERFEITA
A linha de instrumentos, colunas e consumíveis Agilent InfinityLab trabalha de 
forma integrada, junto com o software Agilent OpenLAB e os serviços Agilent 
CrossLab, para proporcionar a mais alta eficiência em fluxos de trabalho do 
laboratório. As colunas e os consumíveis Agilent InfinityLab são interligados  
com o LC Agilent InfinityLab Series para otimizar o desempenho e proporcionar  
a mais alta eficiência e segurança do laboratório.

Saiba mais: www.agilent.com/chem/1220
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O LC 1220 Infinity II oferece reprodutibilidade corrida após corrida, dia após dia, proporcionando a mais 
alta confiança em seus resultados.

Distribuição de solvente precisa e confiável
A bomba de LC 1220 Infinity II contribui com uma taxa de solvente 
estável e praticamente livre de pulsos de até 10 mL/min. A pressão 
de até 600 bar permite o uso de colunas com partículas menores 
e proporciona melhor resolução e tempos de corrida mais rápidos. 
Escolha dentre diversas configurações, incluindo uma bomba 
isocrática ou de gradiente com unidade de degaseificação  
de canal duplo integrada. 

REPRODUTIBILIDADE CORRIDA APÓS CORRIDA 
PROPORCIONAM OS RESULTADOS MAIS CONFIÁVEIS

EFICIÊNCIA ANALÍTICA ACESSÍVEL

Seis análises consecutivas e sobrepostas de uma amostra padrão usando uma coluna Poroshell 120 EC-18, 3 x 50 mm, 2,7 μm com volume  
de injeção de 1 μL, demonstrando uma corrida de gradiente rápida a 563 bar com precisão do tempo de retenção menor que 0,15 % RSD.

Com volumes internos baixos de 1,5 mL por canal, a unidade de 
degaseificação cria vácuo contínuo, eliminando flutuações da linha 
de base e reduzindo os tempos de equilíbrio. Uma válvula de seleção 
de solvente automatizada opcional para a bomba de gradiente 
combina dois de quatro solventes para formação de gradiente  
ou quatro limpezas de coluna com solventes diferentes. 
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Separações de alta resolução e robustas
As colunas InfinityLab Poroshell 120 oferecem separações 
rápidas, robustas e de alta resolução em pressões de até 600 
bar e apresentam melhor desempenho com o LC 1220 Infinity II. 
Atualmente, estão disponíveis 12 fases ligadas na linha de colunas 
InfinityLab para oferecer desenvolvimento flexível e transferência 
de métodos direta (consulte a página 4 para ver um exemplo de 
aplicação das colunas InfinityLab Poroshell 120). As conexões 
InfinityLab Quick Connect oferecem conexões robustas e à prova 
de vazamentos para cada usuário por meio de um mecanismo  
de selo de mola com volumes mortos zero, mesmo após centenas 
de reconexões.

As colunas e os consumíveis InfinityLab combinam perfeitamente com os sistemas  
e as soluções de LC InfinityLab Series, aproveitando as últimas inovações para aliar  
a facilidade de uso ao desempenho robusto e proporcionar diariamente os resultados 
mais confiáveis.

Análise em nível de traços com detector de comprimento de onda variável de resíduos  
de pesticida, exibindo um limite de detecção (LOD) menor que 50 pg. O desvio padrão 
relativo é menor que 0,08% para tempos de retenção e menor que 0,5% para áreas. 

Detecção rápida, reproduzível e robusta
Com óptica otimizada para proporcionar alta sensibilidade, baixo 
desvio da linha de base, faixa linear ampla e taxa de dados de 80 Hz, 
o detector de comprimento de onda variável diminui os limites de 
detecção e expande as capacidades da aplicação. Escolha dentre 
diversas celas de fluxo com diferentes volumes e comprimentos de 
caminho para atender às demandas da sua aplicação.

Capaz de adquirir dados espectrais, o detector de arranjo de diodos 
oferece mais confiança na qualificação e quantificação de impurezas, 
mesmo em nível de traços. A eletrônica de baixo ruído e a taxa de 
dados de 80 Hz do detector contribuem com a alta eficiência do LC 
convencional ou ultrarrápido. A seleção de até 8 comprimentos de 
onda do sinal oferece mais seletividade para amostras complexas. 
Celas de fluxo com volume de 2, 5 ou 13 μL estão disponíveis para 
atender às necessidades da sua aplicação.
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Cada sistema é configurado e testado na fábrica para agilizar a análise de amostras robusta e confiável 
no seu laboratório e oferecer produtividade imediata.

Manipulação e injeção de amostras  
direta e confiável
O amostrador automático integrado foi projetado para oferecer 
confiança, segurança e fácil manutenção, além de permitir injeções 
de 0,1 a 100 μL. O design de fluxo contínuo faz com que não ocorra 
perda de amostra; toda a amostra retirada do vial é injetada.  
A bandeja de amostra padrão de tamanho grande comporta até  
100 vials de 2 mL. Bandejas com a metade do tamanho também 
estão disponíveis, comportando 40 vials de 2 mL ou 15 vials de 6 mL. 
Escolha qualquer configuração de bandejas grandes ou pequenas 
para atender às suas necessidades de manipulação e produtividade 
de amostras. 

O injetor manual fácil de usar conta com uma válvula de injeção 
durável com rotor cerâmico para oferecer o máximo de confiança  
e tempo em atividade. Fornecido com um loop de amostra padrão  
de 20 μL, volumes de injeção de até 5 mL são possíveis com  
loops opcionais.

CONFIGURADO, TESTADO E PRONTO  
PARA SER USADO DESDE O PRIMEIRO DIA

EFICIÊNCIA INSTRUMENTAL ACESSÍVEL

Com flexibilidade para gerenciar diferentes recipientes de amostras, o 
amostrador automático contribui com injeções confiáveis e reproduzíveis  
de suas amostras.
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Controle, aquisição e relatórios eficientes
O software Agilent OpenLAB CDS oferece o gerenciamento 
mais abrangente e totalmente rastreável do seu LC 1220 Infinity 
II, incluindo controle do instrumento, geração de resultados, 
gerenciamento de dados e relatórios avançados. Com o OpenLAB  
CDS, você pode visualizar tendências de dados rapidamente, 
capturando artefatos ou discrepâncias, como picos ausentes  
ou adicionais, variações de tempo de retenção ou problemas de 
integração. Cálculos integrados extensivos fornecem resultados 
diretamente em análise de dados, sem a necessidade de gerar um 
relatório e eliminando erros causados pela exportação de dados ou 
transcrição manual. A confirmação e a documentação de revisões  
de trilhas de auditoria fazem parte do registro eletrônico do sistema 
de dados, facilitando a conformidade com os requisitos regulatórios 
mais recentes do FDA.

Integrado, robusto e fácil de usar com  
o LC de alta eficiência
Escolha dentre as quatro configurações integradas "tudo  
em um" que incluem todos os componentes necessários para 
atender aos requisitos dos seus fluxos de trabalho de LC. Para 
aumentar a eficiência do instrumento ou atender às demandas 
futuras, uma grande variedade de caminhos de atualização está 
disponível. Consulte a página 8 para obter mais informações.

A ferramenta Peak Explorer ajuda você a descobrir e resolver os problemas  
com mais rapidez. Encontre anomalias rapidamente, mesmo entre centenas  
de cromatogramas e picos.

Configuração 
isocrática Configurações de gradiente

Bomba isocrática Bomba de 
gradiente

Bomba de 
gradiente

Bomba de 
gradiente

Injetor manual Injetor manual Amostrador 
automático

Amostrador 
automático

... ... Forno de coluna Forno de coluna

Detector de 
comprimento  
de onda variável

Detector de 
comprimento  
de onda variável

Detector de 
comprimento  
de onda variável

Detector  
de arranjo  
de diodos
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O LC 1220 Infinity II é um instrumento de qualidade fácil de atualizar e totalmente compatível com  
todos os detectores de LC InfinityLab Series, proporcionando uma transição tranquila para atender  
às necessidades futuras e que cabe no seu orçamento.

Flexibilidade para atender ao seu orçamento  
atual e às necessidades futuras
Melhore o desempenho, a produtividade e a eficiência do seu 
sistema com opções de atualização que atendem ao aumento  
da demanda do seu laboratório.

• Atualize a bomba de isocrática para gradiente para aumentar  
a flexibilidade do método.

• Atualize o injetor manual com um amostrador automático para 
aumentar a produtividade da amostra e programar o pré-tratamento.

• Atualize com um forno de coluna para aumentar a 
reprodutibilidade e a flexibilidade do desenvolvimento de métodos. 

• Atualize com uma bandeja de amostra externa para facilitar o 
compartilhamento de um instrumento para análise de LC ou até 
mesmo LC/MS.

• Atualize a bomba com válvulas de injeção ativas para aumentar  
a robustez em condições de solventes complexos.

INTEGRAÇÃO PERFEITA PARA AUMENTAR  
A PROTEÇÃO DO INVESTIMENTO

EFICIÊNCIA LABORATORIAL ACESSÍVEL

Expanda as possibilidades da aplicação adicionando qualquer 
detector de LC InfinityLab Series ou outro módulo ao sistema.

• Adicione um detector de fluorescência (FLD) para analisar 
compostos como aflatoxinas.

• Adicione um detector de índice de refração (RID) para  
analisar açúcares.

• Adicione um detector de espalhamento de luz por evaporação 
(ELSD) para analisar cromóforos que não absorvem UV.

• Adicione um conjunto de multidetectores (MDS) para GPC avançado.
• Adicione um MS quadrupolo simples 6100 Series para detecção 

de massa seletiva.
• Adicione um coletor de fração para LC preparativo de pequena 

escala, purificação ou reanálise de amostras.

Utilize o seu 1220 Infinity II com qualquer um dos vários detectores especiais para atender às suas necessidades de aplicação.

Layoutansicht -  
Rendering folgt



GOLD SILVER BRONZE
Serviços incluídos em todos os contratos de serviços Agilent CrossLab
Reposta preferencial contratual vs.  
Tempo e materiais

Suporte telefônico para hardware

Serviços de reparo no local
Visitas ilimitadas para reparo no laboratório 
(deslocamento e mão-de-obra)

Peças necessárias para o reparo

Consumíveis/suprimentos necessários para reparo, 
incluindo liners, selos, tubulação, conjuntos  
e multiplicadoras
Diagnóstico avançado e relatórios

Agilent Remote Advisor-Assist

Agilent Remote Advisor-Report

Agilent Remote Advisor-Alert

Serviços de alta disponibilidade

Desconto de horas da cobertura estendida
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Aproveite ao máximo seu investimento 
A Agilent oferece serviços empresariais e de instrumentos 
abrangentes, assim como um currículo completo de soluções 
de aprendizagem da Agilent University para aumentar o 
tempo em atividade, simplificar a administração e proteger os 
investimentos feitos em seu laboratório. Com a manutenção 
preventiva, nossos planos de serviço protegem o seu 
laboratório do desconhecido, proporcionando eficiência 
confiável, menos interrupções do fluxo de trabalho e maior 
produtividade. Todos os planos de serviço incluem o Agilent 
Remote Advisor, um conjunto potente de recursos de suporte 
proativo em tempo real, disponibilizado por especialistas  
da Agilent.

Os planos de serviço Agilent CrossLab permitem que você escolha o nível de serviço que 
melhor atende às suas necessidades, objetivos e orçamento. Os planos de serviço podem 
sofrer variações de acordo com a região. Outras opções estão disponíveis.

Simplesmente mais valor
Por ocupar pouco espaço, o LC 1220 Infinity II é adequado 
para atender às necessidades de laboratório de pequeno 
a médio porte, que geralmente trabalham com análise de 
rotina. O sistema oferece todo o desempenho necessário 
para atender às exigências regulatórias, além de estabelecer 
o padrão de solidez e facilidade de operação. Como parte 
do LC InfinityLab Series e representando o sistema de ponto 
de entrada, o LC 1220 Infinity II lança mão da tecnologia 
mais recente ao compartilhar componentes com os LCs 1260 
Infinity II e 1290 Infinity II.
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QUALIDADE INFINITYLAB AO SEU ALCANCE

SOLUÇÕES DE FLUXO DE TRABALHO LC AGILENT 1220 INFINITY II

No laboratório ou no campo, nossas soluções de fluxo de trabalho oferecem a mais alta eficiência 
operacional, quando e onde você precisar.

Solução remota:  
Fácil acesso a vários usuários
Independentemente da experiência ou das habilidades, nossa 
solução remota oferece a todos fácil acesso às capacidades 
poderosas de separação e detecção de LC, inclusive LC/MS. 
A bandeja de amostra externa facilita o posicionamento da 
amostra. O software intuitivo e remoto trabalha em perfeita 
sintonia com o OpenLAB e com o MassHunter para guiá-lo 
através do envio de amostras e seleção de método.  
Os resultados e relatórios da análise são enviados para o 
seu e-mail. Em um ambiente multiusuário, mesmo usuários 
iniciantes podem aproveitar todas as capacidades avançadas 
de LC e LC/MS sem o auxílio de uma equipe experiente.

Solução remota fácil de usar para oferecer acesso simples e fácil ao LC e LC/MS em um ambiente multiusuário. O software  
remoto simplifica o envio de amostras: basta fazer login, escolher o método e colocar os vials de amostra na posição indicada.
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Solução móvel: Qualidade InfinityLab  
quando e onde você precisar
Para laboratórios móveis que precisam medir amostras em 
diferentes locais ou até mesmo em locais remotos, a solução  
de LC móvel Agilent 1220 Infinity II oferece uma configuração 
ideal para análise de cromatografia líquida no local. Uma placa 
de montagem especial absorve impactos e a vibração durante  
o transporte ou a operação. As colunas e os recipientes de 
solvente ficam firmes no lugar, evitando danificar o instrumento  
e mantendo o operador em segurança.

• Bomba de gradiente com unidade de degaseificação integrada, 
600 bar, até 10 mL/min, para análise confiável e robusta.

• Amostrador de vial com programação do injetor.
• Forno a 80 °C para uma coluna de 25 cm.
• Detector de comprimento de onda variável ou de arranjo de 

diodos com taxa de amostragem de 80 Hz para proporcionar  
o máximo de sensibilidade.

• Unidade de atenuação disponível como atualização para  
o seu instrumento atual.

As aplicações de LC móvel variam de análises de pesticidas não 
voláteis em aplicações ambientais e alimentares, com a análise 
de biocombustíveis, ao monitoramento de drogas ou testes 
de drogas falsificadas Ele também pode ser usado no ensino, 
quando um laboratório móvel vai até estudantes que vivem  
em áreas remotas.

Outra área de aplicação que recentemente ganhou interesse é a 
autenticação de alimentos, pois o LC móvel facilita a qualificação 
direta de gêneros alimentícios importados em aeroportos e portos.

A solução de LC móvel 1220 Infinity II oferece alta confiabilidade e análise  
rápida mesmo em condições complexas no local, tornando-o o sistema LC ideal  
para resposta rápida no campo.



Saiba mais
www.agilent.com/chem/1220

Encontre um centro de atendimento  
ao cliente Agilent
www.agilent.com/chem/contactus

Brasil
0800 7281405 
chem_vendas@agilent.com

Europa
info_agilent@agilent.com

Ásia e Pacífico
inquiry_lsca@agilent.com
 
 

Essas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Somente para uso em pesquisas. Não devem ser usados  
em procedimentos de diagnóstico. 
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