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CENTRIFUGA LABTECH 1730R 

 

CARACTERISTICI 

 

 Microcentrifuga cu racire 1730R este obligatorie pentru lucrări moleculare și celulare cu viteză 

maximă de 17.000 rpm (27.237 xg) 

 Panoul de control cu ecran tactil, extrem de sensibil și intuitiv la parametrii de intrare. 

 Capacitate maximă pentru tuburi de 12 x 5 ml sau 30 x 1,5 / 2,0 ml tuburi sau 18 tuburi microfiltru 

sau 64 tuburi PCR 

 Funcție de răcire rapidă la 4 ° C în 5 minute pentru pornirea rapidă a probelor răcite 

 Funcția compresor-off când capacul este deschis minimizează răcirea și înghețarea inutile. 

 Camera din Teflon care nu rugineste 

 Funcționarea foarte silențioasă la mai puțin de 56 dB, permite un mediu confortabil de laborator. 

 Tastă separată „PULSE” pentru rotire rapidă 

 Parametrii pot fi modificați în timpul funcționării. 

 Funcția de blocare a tastelor ajută la setarea parametrilor asigurați în timpul funcționării. 

 Rotor cu blocare simplă certificat Bio-seal (Public Health England Porton Down) 

 

RPM/RCF Max. Rotor fix 17,000 rpm/ 27,237 x g 

  Rotor oscilant 13,000 rpm/ 16,343 x g 
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Capacitate Max. Rotor fix 30x1.5/2.0 ml, 12x5.0 ml, 8 x 8-tub PCR strips 

  Rotor oscilant 16 x 1.5/2.0 ml 

Timer  Puls, timp ≤10 ore sau continuu 

Intervalul timpului  Selectabil la viteza setata sau din start 

Conversie RPM/RCF  DA 

Rang temperatura  -10  la  +40 

Buton de racire rapida  DA 

Nivel zgomot  ≤56 dB 

ACC/DEC (sec)  ≤17/≤17 si 9/10 trepte 

Programe in memorie  100 

Paramtrii afisati  RPM (RCF), Oper Status, Temp., Sec:  

   Capac deschis/inchis, ACC, DEC 

Afisaj  LCD albastru 

Identificarea automata a rotorului  DA 

Functie de detectare a dezechilibrului  DA 

Incuietoare de protectie a capacului  DA 

Protectie pentru caderea capacului  DA 

Alimentare  230 V, 50 Hz 

Putere  900 kW 

Dimensiuni (mm)  310 x 620 x 265 

Greutate fara rotor (kg)  43 

 

ROTOARE 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

  


