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NovaBlender 400 là máy dập mẫu vi sinh mạnh mẽ 
sử dụng trộn mẫu và đồng nhất  vi sinh vật nhanh 
chống và tiện lợi với kết quả chính xác và hiệu 
quả trong việc chuẩn bị mẫu vi sinh vật.

NovaBlender 400 có thể điều chỉnh tất cả các nền 
mẫu khác nhau và độ ồn thấp. Thiết bị nhỏ gọn có 
thể đặt trên bàn làm việc và di chuyển một cách 
linh động. Thiết bị hoạt động êm và không rung 
trong quá trình dập mẫu.
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NovaBlender 400 được trang bị cửa quan sát 
được mẫu bên trong và có khay chống tràn 
dung dịch ra ngoài.
NovaBlender 400 có buồng và bàn đạp mẫu, 
khay chống tràn làm việc bằng Inox 304 chống 
ăn mòn hoá chất và vệ sinh dễ dàng.
NovaBlender 400 với điều khiển cảm ứng thể 
hiện thời gian cài đặt.
NovaBlender 400 di chuyển cửa để vệ sinh một 
cách dễ dàng. 02
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Thể tích mẫu:
40-400ml

Thời gian điều chỉnh:
1 giây đến liên tục

và cài đặt sẵn:
10, 20, 30, 60, 90, 120 giây.

Nguồn: 220V, 50Hz.

Tốc độ dập mẫu:
08 lần/giây

Cửa có thể
mở lên đến 270°.

Inox 304

Bảo hành:
03 năm
và cung cấp 
phụ kiện 
lên đến 15 năm. Cửa kính

quan sát 
mẫu dập
bên trong
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Điều chỉnh được bàn đạp mẫu
cho hợp với tất cả nền mẫu.

Chế độ chạy tay Chế độ chạy tự động Cài đặt thờiWater Sensor

Buồng, cửa, khay chứa
và bàn dập mẫu: inox 304

Điều khiển:
bằng kỹ thuật số
màn hình cảm ứng



1. Túi dập mẫu tiệt trùng NovaBag 400 
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- Chất liệu: PE (Polyethylene)
- Loại: Không lọc
- Dẻo và trong suốt
- Thể tính danh nghĩa: 400 ml
- Thể tích khả dụng: 40 – 350 ml
- Nhiệt độ: từ - 40 độ C đến 80 độ C
- Phù hợp với bất kỳ loại máy dập mẫu trong phòng thí nghiệm
- Kích thước túi: 180 x 300 mm
- Kích thước hộp: 36 x 22 x 12 cm, trọng lượng: 4.1 kg
- Quy cách đóng gói : 25 cái/gói, 500 cái/ Hộp

Phụ Kiện
Khác

Khay để túi Novarack 400 Khay để túi Novarack 400s
Túi dập mẫu tiệt trùng

NovaBag 400



www.labnova.vn
labnova@labone.vn

0978 782 147

Trụ sở/Nhà máy: 228/13/3 Đường Nguyễn Thị Lắng, 
Xã Tân Phú Trung, Củ Chi, HCM
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Novarack 400s

- Khay đựng túi dập mẫu Novarack 
cung cấp khả năng hoàn hảo trong 
việc lưu trữ túi dập mẫu Novabag, giúp 
mang lại một môi trường làm việc sạch 
sẽ và hiệu quả.
- Mục đích sử dụng: Novarack được sử 
dụng để chuẩn bị mẫu hàng loạt trước 
khi trộn cũng như bảo quản mẫu sau khi 
trộn.
- Vật liệu: Inox 304, phù hợp với hầu hết 
các tủ ấm và cũng có thể hấp tiệt 
trùng.
- Thiết kế nan tròn đơn giản, tinh tế và 
dễ dàng vệ sinh.
- Khả năng lưu trữ: Có thể lưu trữ lên đến 
10 túi dập mẫu NovaBag loại 400 ml
- Kích thước (w x d x h): 20.5 x 34.5 x 
17/20 cm

Novarack 400

2. Khay để túi dập mẫu

- Khay đựng túi dập mẫu Novarack 
cung cấp khả năng hoàn hảo trong 
việc lưu trữ túi dập mẫu Novabag, giúp 
mang lại một môi trường làm việc sạch 
sẽ và hiệu quả.
- Mục đích sử dụng: Novarack được sử 
dụng để chuẩn bị mẫu hàng loạt trước 
khi trộn cũng như bảo quản mẫu sau khi 
trộn.
- Vật liệu: Inox 304, phù hợp với hầu hết 
các tủ ấm và cũng có thể hấp tiệt 
trùng.
- Các chân đế cao su giúp khay ổn định 
trên bề mặt thao tác, có chậu phí dưới 
có thể dễ dàng chứa 400 ml chất lỏng 
trong trường hợp xảy ra sự cố.
- Dễ dàng vệ sinh.
- Khả năng lưu trữ: Có thể lưu trữ lên đến 
10 túi dập mẫu NovaBag loại 400 ml




