Modernize o seu laboratório
de dissolução
Melhore o fluxo de trabalho com novos
produtos Agilent

É o momento perfeito para investir em soluções inovadoras da extraordinária seleção de produtos
de teste de dissolução da Agilent. Por um tempo limitado, pode economizar até 30% em instrumentos
Agilent e receber produtos bônus gratuitos*.

Atualize o seu laboratório de dissolução

Ullamcorper Ipsum

Invista em um novo instrumento de dissolução
Agilent e amplie as capacidades do laboratório.
Entre em contato com um representante Agilent
ou distribuidor autorizado Agilent para solicitar
a sua oferta individual.
A promoção finaliza no dia 31 de maio de 2018
– Use o código 9952

www.agilent.com/chem/contactus

Obtenha mais
Claro que a instrumentação é apenas um aspecto da solução completa
para o seu laboratório. Também fornecemos:
–– Consumíveis e acessórios para dissolução
–– Qualificação e manutenção preventiva do instrumento
–– Assistência com a aplicação, treinamento e e-seminars

Condições da promoção
Essa promoção não pode ser combinada com outras promoções vigentes nem ofertas especiais. Os produtos da promoção
não podem ser substituídos por outros produtos Agilent. Os clientes devem fornecer o código promocional ao realizar o pedido.
Agilent Technologies reserva-se o direito de modificar ou suspender essa oferta durante o período promocional.

Troque e economize com estas ofertas especiais:

NÍVEL 1
Troque um aparato de dissolução, de qualquer marca, e receba um 25%
de desconto na compra de um novo Aparato de dissolução Agilent 708-DS.
Bônus: Receba gratuitamente* o software Dissolution Workstation
da Agilent e o Módulo de instrumento Agilent 280-DS, e seus dados estarão
em conformidade.

NÍVEL 2
Troque um aparato de dissolução e amostrador, de qualquer marca,
e receba um 30% de desconto na compra de um novo Aparato de dissolução
Agilent 708-DS e Sistema de amostragem Agilent 850-DS.
Bônus: Receba gratuitamente* o software Dissolution Workstation
da Agilent e o módulo de filtro Agilent 850-DS. Veja por que a filtração
de 0,2 ou 0,45 μm nunca foi tão fácil.
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NÍVEL 3
Troque dois aparatos de dissolução e amostradores, de qualquer marca,
e receba um 30% de desconto na compra de dois Aparatos de dissolução
Agilent 708-DS e Sistemas de amostragem Agilent 850-DS.
Bônus: Receba gratuitamente* o Sistema de qualificação mecânica
Agilent 280-DS. Poucos dispositivos mudaram a dissolução como o MQS 280-DS.

*P
 ara fins de processamento, será aplicado
um desconto promocional geral a todos os
produtos da promoção incluídos no pedido.

Não perca tempo
Fale com um representante Agilent!
www.agilent.com/chem/contactus
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