Agora é o momento perfeito
para atualizar sua tecnologia LC
Programa de Atualização de HPLC da série
1200 da Agilent Faça uma transição tranquila para se manter
atualizado!

Em maio de 2018, a Agilent irá migrar o suporte de produtos para os sistemas de LC da série 1200
para os sistemas de LC mais novos e mais tecnologicamente avançados no seu portfólio. Esta é uma
ótima oportunidade para falar com a Agilent sobre os muitos benefícios da tecnologia atual de LC
para o seu laboratório.
Soluções de LC eficientes para qualquer aplicação e orçamento
Da análise de rotina à pesquisa de ponta, a série LC Agilent InfinityLab oferece o mais amplo portfólio de soluções de
cromatografia líquida, ajudando você a alcançar a mais alta eficiência operacional sem sair do seu orçamento.
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Avance com facilidade e tranquilidade
Compre um instrumento da Série LC InfinityLab Agilent e
fique tranquilo, pois você fez um investimento duradouro.
É possível atualizar o módulo LC Agilent por módulo ao
longo do tempo e quando você dispor de orçamento. Você
pode inclusive adaptar seu sistema às suas necessidades,

combinando módulos de diferentes séries e sistemas
do LC Agilent. A transferência de métodos também não
envolve riscos. Transfira seus métodos herdados de forma
transparente usando recursos de design integrados ou com a
tecnologia Agilent Intelligent System Emulation (ISET).
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As séries e a compatibilidade dos sistemas do LC Agilent InfinityLab permitem a atualização gradual.

Recompra do sistema LC da série Agilent 1200 ajudando você a avançar
A Agilent pode ajudar você a atualizar sua tecnologia com
crédito de troca ou ofertas de reciclagem sustentável para
seus sistemas de LC de série 1200.
Pergunte ao seu representante da Agilent sobre a
disponibilidade em seu país.

Entre em contato com a Agilent em:
www.agilent.com/chem/contactus

Maximize a eficiência do seu fluxo de trabalho
O Agilent InfinityLab é um portfólio otimizado de
instrumentos, colunas e consumíveis para LC que
trabalham juntos perfeitamente para melhorar a eficiência
e o desempenho, independentemente da área de
aplicação. Controlado com o software Agilent OpenLAB
e com o suporte de instrumentos Agilent CrossLab e
planos de serviço empresariais, a Agilent oferece soluções
completas que realmente fazem a diferença na eficiência
operacional do seu laboratório.

Um momento de mudança, um momento de
oportunidade
Na Agilent, estamos comprometidos em ajudá-lo a
planejar uma transição tranquila, fornecendo informações
atualizadas sobre metas futuras, atualizações de
instrumentos que lhe trazem a tecnologia mais recente,
opções financeiras e soluções de serviços que maximizam
o seu investimento. Também aprimoramos nossa
profunda experiência em fornecer serviços adicionais para
minimizar o tempo de inatividade e oferecer perspectivas
para manter a sua posição de liderança:
–– Serviços de migração:
Evite preocupações na atualização do seu laboratório.
É rápido, fácil e econômico aproveitar os novos
recursos de aumento de produtividade. Faça uma
atualização para novos instrumentos e softwares com
uma interrupção mínima do fluxo de trabalho.

As colunas e consumíveis para LC Agilent InfinityLab permitem que
você supere os desafios de quase qualquer aplicação.

–– Educação de Clientes:
Para clientes que desejam treinamento em sala de aula
ou em campo para maximizar a produtividade do seu
instrumento.
–– Serviços de realocação:
Para mover sua instrumentação existente.
–– Consultoria de ciclo de vida útil do instrumento:
Para avaliar a eficiência dentro de seu laboratório atual
e planejar compras futuras que se encaixem às suas
necessidades e orçamento.

Mantenha seus dados de laboratório consistentes,
precisos e protegidos com o OpenLAB CDS da Agilent.

Coloque o seu plano de transição em ação!
Entre em contato com a Agilent em:
www.agilent.com/chem/contactus
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