Promoció instrumentació
pH-metre de sobretaula HI208
Equip senzill i assequible dissenyat especialment pel
sector educatiu.
• Fàcil ús amb només 2 tecles.
• Agitador magnètic integrat.
• Calibració automàtica en 1 o 2 punts.
• Elèctrode amb cos de plàstic i sensor de temperatura
integrat.
• Alimentació per xarxa o bateria 9V.

Base imp.: 325,00 € 260,00 €
Amb IVA: 314,60 €

Mesuradors de pH HALO - Us general
Elèctrodes amb connexió Bluetooth per a treballar
des d’una tauleta o telèfon mòbil a través de l’
aplicació gratuïta HANNA LAB.
Amb totes les funcions del pH-metre de laboratori
més complet. I a més:
• Realitza les pràctiques de pH a distància.
• Comparteix la teva pantalla per Teams, Skype, …
• Visualització dels resultats en taules o gràfics.
• Envia-ho per e-mail en PDF o Excel.

Connecta un Elèctrode HALO al teu mòbil
o tauleta per Bluetooth amb l’App gratuïta
HANNA Lab.

HI11102
Cos de vidre
Base imp.: 204,00 € 184,00 €
Amb IVA 222,64 €

HI12302
Cos de plàstic
Base imp.: 184,00 € 166,00 €
Amb IVA: 200,86 €

Mai una pràctica de pH ha estat tant senzilla, tant propera, tant completa.
I pel preu d’un únic elèctrode de pH
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Motxilles educatives per pràctiques mediambientals
Tots els anàlisis més habituals en Aigües i Sòls
HANNA instruments ofereix una sèrie de test kits per als professors i estudiants de ciències.
Aquests kits portàtils han estat dissenyats especialment per tal que els professors puguin impartir
les classes de de la millor manera, amb activitats ben estructurades. La motxilla està dissenyada
per a contenir tots els components necessaris i és ideal per realitzar les mesures directament in
situ.
Motxilles educatives BackpackLab per a 3 aplicacions:

Motxilla per anàlisi d’AIGÜES
REF: HI3817BP
- 110 tests acidesa, 110
alcalinitat, 100 anhídrid
carbònic, OD, duresa, nitrats
i fosfats.
- Mesurador digital pH HI98127
per a mesures de pH i Tª.
- Mesurador digital DiST5
HI98311 de conductivitat i
TDS.
Base imp.: 435,00€ 348 €
Amb IVA: 421,08 €

Motxilla per anàlisi de la
qualitat del SÒL
REF: HI3896BP

Mochila para análisis para
CIENCIA MARINA
REF: HI3899BP

- Test kit combinat nitrogen,
fòsfor, potassi i pH per a 50
tests.
- Mesurador de butxaca de pH
HI98127 per a mesures de pH i
Tª.
- Mesurador de butxaca DIST
HI98311 per a conductivitat i
TDS.
- Termòmetre digital HI145.

- Mesurador de pH/CE/TDS/
temperatura (COMBO
HI98129).
- Test kits d’acidesa,
alcalinitat, diòxid de carboni,
amoníac, oxigen dissolt,
nitrat, nitrit i salinitat.

Base imp.: 440,00 € 352,00 €
Amb IVA: 425,92€

Base imp.: 425,00€ 340,00€
Amb IVA: 411,40 €

- Hidròmetre.

Preus en promoció vàlids fins el 31/12/2021
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