O PODER DO XENÔNIO:
ANOS-LUZ À FRENTE EM RELAÇÃO
À TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO
POR FLUORESCÊNCIA

Cary Eclipse—um instrumento seguro para fazer medições precisas

A Agilent tem orgulho em oferecer uma garantia de
10 anos para a exclusiva lâmpada de xenônio em todo
espectrofotômetro de fluorescência Cary Eclipse novo.
O Cary Eclipse é um espectrofotômetro robusto e versátil
que praticamente não tem custos operacionais ano após ano.
Ele foi projetado e construído para proporcionar os resultados
precisos que você está procurando no menor tempo possível
e sem tempo de inatividade do instrumento devido à
manutenção ou falha.

GARANTIA
AGILENT DE
VIDA ÚTIL DA
LÂMPADA DE

10 ANOS

Você sabia?
A exclusiva lâmpada de xenônio no Agilent Cary Eclipse
oferece imunidade à luz ambiente, protege as amostras
da fotodegradação e agora vem com uma garantia de
10 anos. Essa fonte de alto brilho e alta frequência preserva
a integridade de suas preciosas amostras biológicas e prolonga
a vida útil da lâmpada, pois a mesma funciona apenas quando
uma medição está sendo feita. A lâmpada não precisa de
tempo de warm up e é essencial às tecnologias de medição
exclusivas que garantem que você e o seu instrumento se
adaptem rapidamente aos desafios analíticos dinâmicos.
Com o Cary Eclipse você pode minimizar o tempo de
inatividade do instrumento, reduzir os custos correntes a
praticamente zero e aumentar a segurança do laboratório.

Para obter mais informações sobre
o Agilent Cary Eclipse, acesse:
www.agilent.com/chem/cary-eclipse

Agilent Cary Eclipse
Sensibilidade superior onde mais você precisa, confiabilidade renomada e capacidades de amostragem avançadas.

Economize tempo e dinheiro

Simplifique sua análise

• Garantia de vida útil da lâmpada de 10 anos

• Simplifique os fluxos de trabalho

• Reduza custos laboratoriais progressivos

• Opere com as tampas abertas

• Comece a trabalhar imediatamente com
tempo zero de aquecimento da lâmpada

• Acesse facilmente as amostras
e os acessórios

Configurações flexíveis

Ótimo desempenho

Economize

Use o software para alternar
perfeitamente entre

• Sensibilidade comprovada onde
for necessário

• Fluorescência

• Medições cinéticas rápidas e precisas

Com o poder do xenônio você pode
economizar e ajudar a preservar
o meio ambiente.

• Fosforescência

• Acessórios de controle térmico precisos,
estáveis e confiáveis

• Quimio e bioluminescência

Aumente a segurança
do laboratório
Evite substituições de lâmpadas arriscadas,
demoradas e caras.

• Modo resolvido no tempo

Deseja saber mais?
Solicite uma demonstração e veja como a escolha comprovada para aplicações
acadêmicas, de biociências, química, energia e análises de testes de alimentos
pode superar as suas expectativas analíticas.

Para obter mais informações sobre o Agilent Cary Eclipse, acesse:
www.agilent.com/chem/cary-eclipse
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