Especificação do produto
Cadeia PCR de 8 tubos, PCR Performance Tested,
cores variadas, PP, tampa redonda
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Descrição do Produto
Número de pedido
Descrição do artigo

72.994.992
Cadeia PCR de 8 tubos, Perfil Alto, PCR Performance
Tested, vermelho/verde/azul/violeta/amarelo, material: PP,
tampa redonda

Características do produto
Graduação
Tampa
Tipo de fechamento
Forma do fundo
High profile ou Low profile
Quantidade de poços

não
tampa redonda
tampa de pressão
cônico
Perfil Alto
8

Dimensões
Volume nominal

0.2 ml

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt
reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a
qualquer momento, sem notificação prévia.

Data de emissão:
2022-10-01

Esta especificação é confidencial e de propriedade da
Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à
terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Este
documento
foi
emitido
eletronicamente e é válido sem
assinatura.
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Materiais e cores
Material do produto
Cor do produto

Polipropileno (PP)
cores variadas

Pureza e certificação
Categoria do produto
Padrão de pureza
Em lotes

Não é um dispositivo médico | DIV
PCR Performance Tested
sim

Embalagem
Quantidade mínima do pedido
Unidades por caixa interna
Unidades por caixa
Volume da embalagem
externa
Peso do produto
Peso da embalagem externa
EAN da caixa interna
EAN da embalagem externa

1200
120
1200
0.0299 cbm
0.0031 kg
4.3 kg
4038917124331
4038917080743

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt
reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a
qualquer momento, sem notificação prévia.

Data de emissão:
2022-10-01

Esta especificação é confidencial e de propriedade da
Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à
terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Este
documento
foi
emitido
eletronicamente e é válido sem
assinatura.

