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SMART UP
YOUR LABEL



Trải nghiệm nhãn dán in tự động đẳng cấp từ Merck!

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN

Là một nghiên cứu viên làm việc tại các phòng lab, hẳn bạn rất quen thuộc với việc 
phải ghi nhãn trên các chai lọ hóa chất hay các đĩa, dụng cụ nuôi cấy, đúng không 
nào? Nhưng với áp lực công việc dồn dập, những thao tác thủ công này thực sự nhiều 
lúc sẽ khiến bạn thấy nhàm chán. Và đôi khi cầm ống lên, bạn không đọc được chữ 
người khác đã viết là gì hoặc nhãn dán bị lem mờ, thậm chí bong tróc theo thời gian. 
Đừng lo! Mọi sự bất tiên này sẽ chỉ còn là quá khứ. Hãy trải nghiệm hệ thống ghi nhãn 
tự động MilliSentialsTM Lab Labeling System của Merck ngay bây giờ! 
MilliSentialsTM Lab Labeling System là công cụ hỗ trợ chuyên dụng, giúp hợp lý hóa 
việc nhận dạng mẫu, hóa chất, thuốc thử với chất liệu nhãn không thấm nước, có thể 
chỉnh sửa dễ dàng, phù hợp với nhiều kích thước vật dụng trong phòng thí nghiệm. 
Bên cạnh đó, nhãn được thiết kế đặc thù cho phòng lab, giúp bạn có thể dán nhãn ở 
bất cứ đâu. Với phần mềm trực quan và kết nối dữ liệu không dây, hệ thống ghi nhãn 
MilliSentialsTM sẽ khiến việc tạo nhãn dễ dàng hơn bao giờ hết.

Để khách hàng được trải nghiệm thiết bị nhãn dán in tự động đẳng cấp MilliSentialsTM 
của Merck, từ ngày 21/02/2022 tới 30/06/2022, chúng tôi có thực hiện chương trình 
“Smart up your labels”. Tất cả những gì bạn cần làm là liên hệ với chúng tôi theo form 
bên dưới để đặt máy ngay tại phòng lab của bạn!
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