
 
 
 
 

AtomsAtoms
Light up

Mua thuốc thử kiểm tra
nhanh Spectroquant®,
đổi ngay vali xịn!

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

Từ đây cho đến hết 15/12/2021,

khi mua 15.000.000 VND sản phẩm thuộc

nhóm thuốc thử Spectroquant®

và gửi đơn đặt hàng (PO) hoặc hóa đơn 

cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được vali Merck.

*Điều khoản và điều kiện:

• Chương trinh áp dụng cho các khách hàng tại Việt Nam.

• Đặt hàng qua đại lý chính thức của chúng tôi.

• Chương trinh áp dụng trên giá trị trước thuế của các sản phẩm được chọn, 

  trong cùng 1 đơn hàng.

• Chương trình áp dụng đến ngày 15/12/2021

• Màu sắc và kiểu dáng vali có thể thay đổi tùy theo tình trạng hàng.

• Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết:

  Email: MVN_LSmarketing@merckgroup.com

  Hotline: +84 28 38420117Hình ảnh có tính chất minh họa



Spectroquant® Test Kits

Để phân tích nhanh chóng và an toàn, không có

lựa chọn nào tốt hơn bộ thử nghiệm Spectroquant® 

Bao gồm các thuốc thử đã được xác thực, phù hợp với tiêu chuẩn, các bộ dụng cụ này được chuẩn bị sẵn để sử dụng với các

thiết bị Spectroquant® nhằm đảm bảo kết quả nhanh chóng, đáng tin cậy. Với chất lượng tuyệt vời và tuân thủ theo các tiêu

chuẩn quốc tế, Spectroquant® mang đến cho bạn sự tự tin tuyệt đối vào kết quả phân tích của phòng thí nghiệm.

Những test kit với độ nhạy cực cao
Iron Test [Ord. No. 1.14761.0001] 0.0005–5.00 mg/L Fe | 10-, 20-, 50- and 100-mm cells

Phosphate Test [Ord. No. 1.14848.0001] 0.0005–5.00 mg/L PO4-P | 10-, 20-, 50- and 100-mm cells  

Silicate (Silicic Acid) Test [Ord. No. 1.01813.0001]  0.00025 – 0.5000 mg/L SiO2 | 50- and 100-mm cells

ĐẢM BẢO
KẾT QUẢ
Với phương pháp
được xác nhận,

thuốc thử phù hợp
tiêu chuẩn

KẾT QUẢ
NHANH &

ĐÁNG TIN CẬY
Thông qua các thông số

mẫu blank đã được
thiết lập sẵn

NHẬN DIỆN
TỰ ĐỘNG
BARCODE

Thao tác nhanh 
và đơn giản

Reagent test kits

. Chứa hỗn hợp thuốc thử có độ ổn định cao, sẵn sàng sử dụng

. AutoSelector đọc bar-code tự động, chọn đúng phương pháp đo trên cả thiết bị Spectroquant® NOVA và

  Prove photometers

. Có thể dễ dàng thay đổi phạm vi đo bằng cách chọn định dạng Cuvet thích hợp

. Tài liệu hướng dẫn giải thích nguyên lý phản ứng, quy trình làm việc và lĩnh vực ứng dụng đi kèm

. Thời hạn sử dụng dài lên đến ba năm, bảo quản ở nhiệt độ phòng

Cell test kits

. Chứa hầu như tất cả các thuốc thử cần thiết cho phân tích

. Spectroquant® NOVA và Prove tự động nhận diện và chọn chĩnh xác phương pháp đo 

. Nhãn trên Test kit cung cấp tất cả thông tin quan trọng về nội dung, an toàn và số lô

. Tài liệu hướng dẫn giải thích nguyên lý phản ứng, quy trình làm việc và lĩnh vực ứng dụng đi kèm

. Thời hạn sử dụng dài lên đến ba năm, bảo quản ở nhiệt độ phòng


