
 

WYPRZEDAŻ URZĄDZEŃ 
DEMONSTRACYJNYCH 

  
Oferta promocyjna na urządzenia objęte 

 12-miesięczną gwarancją! 
 

 

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń do naszego Działu Obsługi Klienta 71 717 77 77 lub wyślij e-mail na 
adres info-pl@hach.com. 

Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami - z chęcią pomożemy! 

Urządzenia on-line 
SC200 Cyfrowy przetwornik dwukanałowy 
 

 

SC1000 Cyfrowy przetwornik wielokanałowy 
 
LDO  Sonda do pomiaru tlenu rozpuszczonego 
 
TU5300 Laserowy miernik mętności 
 
AN-ISE Sonda do pomiaru NH4–N and NO3-N 
 
Solitax hs-line Sonda do pomiaru mętności 
 
Solitax high-line Sonda do pomiaru mętności 
 
Solitax ts-line Sonda do pomiaru mętności 
 
NITRATAX eco Sonda do pomiaru NO2+3-N i NO3 
 
NITRATAX plus sc Sonda do pomiaru NO2+3-N i NO3 
 
TSS Portable Przenośna sonda do pomiary mętności, 
czastęk stałych oraz poziomu osadu 
 
pHD-SC Sonda do pomiaru pH 
 
1200-S sc Sonda do pomiaru pH i redox 
 
 
 

od 30% 
do 50%* 

* Wysokość rabatu zależna jest od stanu 
urządzenia. 

W celu uzyskania szczegółowej oferty –  
skontaktuj się z nami! 

Rabat 



 

 

Urządzenia laboratoryjne Rabat 

DR3900 Spektrofotometr UV 

 

DR1900 Przenośny spektrofotometr 
DR900 Przenośny kolorymetr 
HT200 Termostat wysokotemperaturowy 
LT200 Termostat 
PPA Multimiernik analiz równoległych 
HQ30D Cyfrowy multimetr jednokanałowy 
HQ40D Cyfrowy multimetr dwunokanałowy 
TL23 Mętnościomierz  
TU5200 Mętnościomierz laserowy 
TOC-X5 Wytrząsarka 
2100Q Przenośny mętnościomierz (EPA) 
2100 Q IS Przenośny mętnościomierz 
Pocket Mangan Przenośny kolorymetr  
Pocket Chlor total Przenośny kolorymetr 
Pocket Żelazo Przenośny kolorymetr 
Pocket Chlor + pH (wysoki zakres)  
Przenośny kolorymetr 
Pocket Chlor Przenośny kolorymetr 
AT1000 Titrator potencjometryczny 
HQ440D Labooratoryjny multimetr dwunokanałowy 
Pocket Pro+, Multi 2 Tester do pomiaru 
pH/przewodności/TDS/zasolenia 
sensION+ MM 374 lab kit Zestaw do pomiaru pH, ISE, ORP 
oraz przewodności. 
  

Szukasz przyrządu, którego nie ma na tej liście? Zadzwoń do nas! 
 

Należy pamiętać, że są to pojedyncze przyrządy pochodzące z naszej bazy urządzeń używanych 
podczas prezentacji u Klientów oraz podczas targów. Niektóre urzadzenia są dostępne tylko w 
wybranych konfiguracjach. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. 
 
Zamówienia należy złożyć do 21 grudnia 2018 roku. Przy składaniu zamówienia należy powołać 
się na promocyjny  kod oferty 18070039. Niniejsza oferta specjalna nie łączy się z innymi promocjami 
lub rabatami. 
 
HACH LANGE Sp. z. o.o.  
Tel. 71 717 77 77   |   info-pl@hach.com    |   www.pl.hach.com 

* Wysokość rabatu zależna jest od stanu 
urządzenia. 

W celu uzyskania szczegółowej oferty –  
skontaktuj się z nami! 

od 30% 
do 50%* 

Rabat 


