
• Espectrofotômetro de espectro completo, com vasta gama 
espectral (190nm a 850nm) para leitura de amostras UV-
visível.

• Quantificações em menos de 5 segundos em pedestal, basta 
pipetar e limpar. Dispensa o uso de cubetas.

• Quantificação das concentrações de DNA, RNA e proteína e 
calcula grau de pureza (260/280nm e 260/230nm).

• Sistema livre de manutenção preventiva e de calibrações.
• Software de fácil uso com métodos customizáveis para leitura 

e tratamento dos dados, com recursos de exportação para 
planilhas tipo Excel (compatível com Windows). 

• Operação e visualização dos resultados  em display colorido 
touchscreen de alta definição, dispensa uso de computador!

O i-Quant Touch apresenta sistema de transmissão da luz através 
da gota da amostra. É construído em material altamente resistente e 
não oxidável.  Utiliza detector CCD, uma fonte de luz de Xenon que é 
caracterizada por uma longa vida útil que acende apenas no momento 
da leitura. Inclui software de fácil utilização e impressora térmica 
integrada, para a rápida impressão dos resultados.

Basta pipetar de 0,5µl  a 2µl no pedestal e a quantificação é feita 
em até 5 segundos.

Faixa de comprimento de onda 190 - 850nm

Volume da amostra 0,5µL a 2,0µL

Limite de detecção 2 a 37.500ng/µL (dsDNA), 0,1 a 1125mg/mL (proteína)

Caminho óptico 1,0mm (com ajuste a 0,2mm) 

Fonte de luz Lâmpada Xenon flash de longa duração

Detector CCD 3864 - elemento linear silicon 

Exatidão do comprimento de onda +- 2nm 

Reprodutibilidade do comprimento de onda +- 1nm 

Precisão de absorbância 0,002 UA (1%)

Faixa de absorbância 0,02 a 75 (equivalente a 10mm)

Tempo de quantificação < 5 segundos 

Dimensões (C x L x A) 262 x 200 x 154mm 

Peso 2,5kg 

Material do pedestal Liga de alumínio e fibra de quartzo

Voltagem 12V DC 

Compatibilidade do software Windows a partir do 7, de 32 ou 64 bits

Acessórios inclusos Cabo USB, cabo e fonte de alimentação, tecido para 
limpeza do pedestal, bobina térmica para impressora.

Espectrofotômetro de microvolumes

i-Quant Touch
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Especificações

Quantificação de DNA, RNA e proteínas

Realiza leituras de proteínas (BCA 562nm, Bradford 595nm, Lowry 650nm, Pierce 660nm) e medições de densidade óptica (600nm), 
dentre outras.


