
Agilent Cary 60
Skvělý pomocník především pro rutinu i výzkum. 
Jedinečný optický design s xenonovou zábleskovou lampou. 
Kdykoliv připraven měřit, s vysokou rychlostí a spolehlivostí. 
Vysoce odolný s mnohaletou výdrží.
- Duální paprsek
- 190 – 1100 nm
- Silikonové fotodiody
- 24 000 nm/min CENA:  180 – 230 tisíc Kč bez DPH

Agilent Cary 3500
Nový a unikátní spektrofotometr. 
Jedinečné uspořádání spektrofotometru umožní měření až 8 vzorků 
zároveň v ten samý okamžik. 
Skvělé možnosti termostatování, rychlé nastavení teploty, velký rozsah, 
případně i různá teplota na jednotlivých kyvetách. 
Vysoká přesnost, vysoká průchodnost vzorků.
- Dvoupaprskový
- 190-1100 nm
- 150 000 nm/min
- Měření až 8 vzorků zároveň CENA:  400 –600 tisíc Kč bez DPH

Agilent Cary 630
Nejmenší FTIR na světě se skvělou výkoností. 
Skvělý pomocník především pro rutinní měření, nebo například pro 
studenty. Jednoduché zacházení, a to i díky velice intuitivnímu a 
návodnému softwaru. 
Velice variabilní a nabízí širokou škálu příslušenství (ATR, transmise, 
DRIFTS a další.) 

CENA:  400 –600 tisíc Kč bez DPH

Molekulová spektroskopie Agilent 

PORTFOLIO

https://hpst.cz/analyticka-chemie/molekulova-spektroskopie


Agilent Vaya
Novinka roku 2020. 
Ruční Raman pro kontrolu vstupních surovin. 
Unikátní technologie, díky které je možné měřit i přes neprůhledné materiály 
oproti klasickým Ramanům. 
Velká úspora času a nákladů. 
Vhodné i pro farmaceutické provozy.
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CENA od 1,2 milionu Kč bez DPH

Metash  spektrofotometry

Firma Metash Instruments Co. vznikla v roce 2008, vyrábí 
laboratorní a výzkumné přístroje. Portfolio firmy tvoří 
kompletní řada UV-Vis spektrofotometrů, mikrovlnné 
rozkladné systémy a TOC analyzéry. Standardem přístrojů 
je vysoká kvalita a dobrý servis. Produkty formy Metash se 
uplatňují v nejrůznějších odvětvích jako je životní 
prostředí, potravinářský, kosmetický, chemický a 
farmaceutický průmysl, ale i oblast biologických věd. 
Metash dodává přístroje do více než 80-ti zemí po celém 
světě.

Portfolio Metash
Můžeme Vám nabídnout spektrofotometry jak jednopaprskové tak i dvoupaprskové.
Lze vybírat rozsahy od 190 nebo od 325 nm do 1000/1100 nm.
Možnost ovládání přímo ze spektrofotometrů ale i z PC.
Speciální řešení pro měření DNA a RNA – Biofotometr B-500.

CENY od 20 do 200 tisíc Kč bez DPH
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