ברגל ציוד אנליטי

הזמנה
Launch Seminar:
NanoDrop & UV-Vis Spectrophotometers

יום .שלישי.

20 9 2011

הבית הירוק,
ליד אוניברסיטת תל-אביב.
הסמינר כולל ארוחת צהרים
ושי לכל משתתף .ההשתתפות
בסמינר אינה כרוכה בתשלום,
אך מותנית בהרשמה מראש.
לאישור השתתפות
ניתן ליצור קשר עם אנה
03 - 979 6533
marketing@bargal.co.il
או בדף הבית שלנו
www.bargal.co.il
מספר המקומות מוגבל,
לכן הקדימו להרשם

Spectrophotometers
ברגל ציוד אנליטי גאה לייצג את
מכשירי  NanoDropבישראל.
לכבוד קבלת הנציגות,
אנו מזמינים אתכם
לסמינר השקה מרתק על מגוון
ספקטרופוטומטרים ופלואורומטרים
מבית .Thermo Fisher Scientific
למשתתפי הסמינר תינתן
הנחה מיוחדת לרכישה של
ספקטרופוטומטר מכל סוג,
עד לסוף השנה.

Lecturers
Erich Heiden, Austria +
Dr. Winfried Liekmeyer, Germany +
Prof. Israel Shechter, Technion, Israel +

בסמינר יוצגו ויודגמו  5דגמים

של ספקטרופוטומטרים ואביזרים:
ברגל ציוד אנליטי שומרת לעצמה את הזכות
להגביל את מספר המוזמנים מכל ארגון.

+
+
+
+
+

NanoDrop 2000c
Evolution 300
Evolution 220
Evolution Array
Spectronic 200

Diffuse reflectance accessory +
Integrating sphere +
Sipper & flow cell +

ברגל ציוד אנליטי

TIME

NanoDrop & UV-Vis

09:00-09:45

Registration & Refreshments

09:45-10:00

Opening Speech

10:00-11:00

What’s New in UV/Vis?

11:00-11:30

NanoDrop launch

11:30-12:30

Visiolite and other useful software packets

12:30-13:30

Lunch Break

13:30-14:00

The Correct Accessory for My Application

14:00-14:45

Applications of Synchronize Fluorescence

14:45-15:15

Coffee Break

15:15-15:45

Automatic validation

15:45-17:00

Live Demonstrations and Open Questions

ברגל ציוד אנליטי
הכוונה לבית הירוק (חניה חינם)
מאיילון דרום /צפון:

מתוך ת”א:

יציאה במחלף רוקח ,ועלייה לכיוון אוניברסיטת ת”א.
בכיכר – פונים שמאלה ,ולאחר מכן פונים ימינה לרח’
ג’ורג’ וויייז . 24
הכניסה לחניה של הבית הירוק כ 100 -מ’ לאחר הפניה
מצד ימין של הכביש צפונית לבית.

נוסעים צפונה בדרך נמיר
פונים ימינה ליד מוזיאון ארץ ישראל לרח’ חיים לבנון.
ברמזור הראשון פונים ימינה לג’ורג’ וייז לאחר מכן,
פונים בפניה הראשונה שמאלה –שוב לרח’ ג’ורג’ ווייז .24
כ–  100מ’ לאחר הפניה ,הכניסה לחניון מצד ימין של הכביש
צפונית לבית.

פונים שמאלה לרח’ איינשטיין.
מול שער האוניברסיטה – פונים ימינה לרח’ חיים לבנון.
ברמזור הראשון פונים שמאלה לרח’ ג’ורג’ ווייז.
מתעקלים עם הכביש ימינה ,ו 100 -מ’ לאחר העיקול,
מצד שמאל – הכניסה לחניון הבית הירוק (מועדון
האוניברסיטה).

תחבורה ציבורית:

מכיוון צפון :דרך נמיר

רכבת  -תחנת תל-אביב אוניברסיטה
דן  -קווים 575 ,572 ,274 ,171 ,49 ,,27 ,25 ,7

