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tela touch ecreen. Todas as funções podem ser acessadas através de 
uma grande tela colorida.

temperatura. O aquecimento e o resfriamento do bloco é controlada de 
forma precisa dentro de taxas de tolerância controladas através de um 
algoritmo proprietário que simula a temperatura da amostra.

sistema integrado. Dispensa uso de computador. 

bloco multi-formato. Dispensa bloco intercambiáveis.

versatilidade. Os programas são exibidos graficamente e podem ser 
editados simplesmente tocando-se sobre o step que precisa ser alterado. 
Capacidade de armazenamento ilimitada. 

flexibilidade. Capacidade para 96 tubos de 0,2mL, uma placa de 96 poços 
ou 77 tubos de 0,5mL em um mesmo bloco de amostras.Um adaptador 
in situ permite uso de lâminas. Além disso, a unidade pode ser adquirida 
com um bloco de 384 amostras.

TERMOCICLADOR 

TC9639

praticidade. Projetado como acompanhamento de usuário, o assistente 
do programa guia o usuário de forma rápida e fácil para o ajuste de 
protocolo, tudo em apenas uma tela.

tampa aquecida. Totalmente ajustável, previne condensação e 
evaporação de amostras. A temperatura pode ser programada, sendo 
desligada automáticamente ao atingir a temperatura de 35°C.

aplicação 
DNA / RNA
PCR
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TC9639

Projetado para laboratórios com necessidade de rendimento médio ou alto, o termociclador 
TC9639 proporciona resultados consistentes e confiáveis. Com uma ampla interface touch 
screen, o programa avançado e um exclusivo bloco multi-formato, as corridas se tornam 
extremamente fáceis.

Tampa aquecida com temperatura programável. Display touch screen colorido que permite 
a utilização mesmo com luvas. Gradiente automático de temperatura. Sistema integrado, 
dispensa o uso de computador. Diversas opções de blocos. Memória expansível (pen drive) 
para armazenamento de programas.
Programa intuitivo, de fácil utilização. 

modelo TC9639

capacidade - opções de blocos
bloco 9639 96 tubos ou tiras de 0,2mL ou 77 tubos de 0,5mL ou 1 placa de 96 tubos sem saia

bloco 384 1 placa de 384 poços

adaptador in situ 4 lâminas ( encaixa-se no bloco 9639)

controle de faixa de temperatura 0°C a 100°C

controle de temperatura amostra simulada ou bloco

precisão / uniformidade ±0.2°C/±0.2°C

temperatura da tampa 30°C a 112°C, definida pelo usuário

memória do programa ilimitada com pen drive

ajustes tempo e temperatura

reinício após queda de energia sim

comunicação USB, LAN e RS232

alimentação Bivolt automático

dimensões (C x L x A) 36cm x 26cm x 25cm

peso 7,5kg

ESPECIFICAÇÕES

inclui

•	 TC9639
•	 1 bloco de amostras (bloco 9639 ou 384)
•	 cabo de alimentação

acessórios opcionais

•	 bloco de amostras adicional


