
 

  

 

 

Ca urmare a dezvoltarii relatiilor cu producatorul Genolution Coreea si a vanzarilor 
mari efectuate pe piata din Romania, am obtinut din partea acestuia un discount 

suplimentar pentru produsele sale.  
Avem astfel placerea sa va prezentam 

oferta SPECIALA de PRET pentru  

 

EXTRACTOR AUTOMAT ACIZI NUCLEICI 

 

 

Sistem CE IVD automat de extractie acizi nucleici 48 

probe  

Producator: Genolution - Koreea 

-Extracție complet automată, tehnologie cu bile 

magnetice 

-Capacitate MARE: 48 de probe simultan 

- VITEZA 48 de extractii în 22 minute ( !) 

 

- Reactivi tip "placi preumplute": includ bead-uri 

magnetice si reactivi predozati pentru etapele de liza, 

spalare si elutie 

     - placa cu 96 godeuri pentru rularea a 24 probe 

     sau - placa cu 32 godeuri pentru rularea a 8 probe 

     sau - placa cu 4 godeuri pentru rularea unei probe 

- Siguranta in lucru: asigurata de lampa UV-evita riscul 

contaminarii incrucisate si senzor pentru usa, pentru 

protectia utilizatorului 

- Usor de operat, prin intermediul unui touch screen, 7" 

- Port USB si port pentru scaner cod de bare 

- Volum proba: 200-400 μL 

- Volum de elutie: 50-150 μL 

- Domeniul de temperatura: RT până la 120 ℃, viteza 

100 ℃/5 min 

- Dimensiuni (mm): 364 mm x 386 mm x 420 mm 

- Alimentare: AC 100-240 V3.0-1.5 A, 50 / 60Hz 

Instruire, service, asistenta introducere protocoale si 

prezenta la primele testari 

 

PRET SPECIAL: 69.000 LEI  fara TVA 

Pentru informatii suplimentare ne puteti scrie la sales@watt.ro, 
sau puteti contacta un consultant tehnic la tel.  0731 343 550 
» Intrati  in pagina WATT 
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Kit extractie ARN viral pentru extractor automat 

 

COVID-19 Viral NiA Kit 

Producator: Genolution - Koreea 

- 96 teste 

- format placa 96 godeuri, pachet 4 placi cu procesare 

24 probe/placa; Nasopharyngeal Swab, Diluted 

Sputum placi disponibile si pentru 1 sau 8 probe 

  

PRET SPECIAL: 1.950 LEI fara TVA 

Pentru informatii suplimentare ne puteti scrie la sales@watt.ro, 
sau puteti contacta un consultant tehnic la tel.  0731 343 550 
» Intrati  in pagina WATT 

  
 

 

 

 

Mai multe informatii sunt disponibile pe site-ul firmei noastre: www.watt.ro 

 

Astept cu interes raspunsul dumneavoastra si va multumesc anticipat! 
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