DREAM BIGGER
Sistema GC Agilent 9000 Intuvo

Inovação com propósito
Uma inovação verdadeiramente transformadora é muito mais do que
uma brilhante ideia que se torna realidade. Ela deve proporcionar aos
usuários o poder de mudar o mundo.
Inteligente. Intuitivo. Inovador. Intuvo.
Os laboratórios de GC modernos sofrem constante pressão para resolver
problemas reais de formas práticas. Problemas como ter que lidar com matrizes
de amostras complexas, manter a integridade de dados essenciais e adaptar as
necessidades de treinamento do usuário podem gerar um grande investimento
de tempo e recursos.
O Intuvo prova o seu valor fornecendo uma perspectiva nova e abordagens
indisponíveis anteriormente para superar esses desafios e muitos outros.

Atendendo laboratórios
analíticos no mundo todo
Há mais de 50 anos, a Agilent é
pioneira em tecnologias e técnicas
que definem como a cromatografia
gasosa é realizada hoje em dia.
A Agilent continua impulsionando
e abrindo portas para um melhor GC.

Para obter mais
informações, acesse
www.agilent.com/chem/intuvo

SISTEMA GC AGILENT 9000 INTUVO COM ESPECTRÔMETRO DE MASSAS TRIPLO QUADRUPOLO AGILENT 7010

O PARCEIRO PERFEITO PARA A ESPECTROMETRIA DE MASSAS
Ao elevar os limites operacionais existentes, o Intuvo incentiva você
a repensar os fluxos de trabalho, as eficiências e os resultados.
Traga o Intuvo para o seu laboratório – e sonhe mais alto.
Ótimo desempenho
O desempenho atual é obtido
com qualquer detector de GC ou
espectrômetro de massas quadrupolo
simples/triplo.
Produtividade
O Intuvo é complementado por todos
os sistemas de introdução de amostras
de GC Agilent.
Intuitivo
A interface de usuário com tela touchscreen exibe informações essenciais
sobre o status do instrumento.
Controle de software avançado
Começar com o Intuvo significa começar
com o software Agilent que você já
conhece: OpenLAB CDS e MassHunter.
Não é necessário treinamento.
Serviço e suporte
A capacidade de assessor remoto do
Intuvo fornece dados e informações,
por meio do relatório de integridade
do Intuvo, sobre a configuração do
instrumento, o número de injeções
de coluna, o histórico de erros e
outros parâmetros de desempenho
fundamentais para ajudar a otimizar a
eficiência do equipamento e aumentar
o tempo em atividade.

Uma gama inovadora de consumíveis e conexões fazem do Intuvo o GC premium mais eficiente e econômico
de ter e operar. Esses diversos consumíveis especialmente projetados incluem: conexões sem anilha,
tecnologia de coluna de retenção Guard Chip e colunas sem corte que transformam a experiência de GC.

A rápida substituição do Guard Chip faz
com que o incômodo corte de coluna e
o tempo de inatividade decorrente sejam
parte do passado.

Os chips de fluxo Intuvo são
equipados com chaves inteligentes
para configuração automática,
monitoramento da utilização
e desenvolvimento de
métodos
Intuvo Gasketsautomatizado.
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As vedações
Intuvo
substituem
≤ 350 °C
Nickel.
≤ 450 °C
No hole. ≤ 350 °C
as anilhas tradicionais, oferecendo
selos de vedação entre os
componentes da trajetória
de fluxo inerte Intuvo.

As colunas Intuvo, revestidas com
produtos químicos comprovados pelo
setor em um formato revolucionário,
incluem chaves inteligentes
para identificação imediata
e monitoramento da utilização.
O aquecimento direto na coluna
economiza tempo e melhora a
produtividade ocupando metade do
espaço de um forno convencional.

A chave de torque de fácil acesso
contribui com colunas click-andrun sem vazamentos e auxilia na
instalação da coluna.

From Insight to Outcome

Controle de software avançado

O Agilent CrossLab oferece um conjunto abrangente de serviços,
inclusive os serviços de transição Agilent CrossLab, assim como a
Agilent University para aumentar o tempo em atividade e proteger
o seu investimento.

Começar com o Intuvo significa começar com o software
Agilent que você já conhece: OpenLAB CDS e MassHunter.
Não é necessário treinamento.

Saiba mais
www.agilent.com/chem/intuvo
www.agilent.com/chem/intuvocolumns
www.agilent.com/chem/intuvosupplies
Compre on-line
www.agilent.com/chem/store
Encontre um centro de atendimento local
ao cliente Agilent em seu país
www.agilent.com/chem/contactus
Brasil
0800 7281405
chem_vendas@agilent.com
Europa
info_agilent@agilent.com
Índia
india-lsca_marketing@agilent.com
Ásia e Pacífico
inquiry_lsca@agilent.com
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