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ACTIE: KLEINE CENTRIFUGES: EBA 200*

* Actievoorwaarden z.o.z.

Inhoud actie:

 1x EBA 200 centrifuge
 1x geïntegreerd hoekrotor (8-plaatsen)
 8x adapter (1 positie) 
 8x adapter (1 positie)

Top prestaties in klein formaat
De EBA 200 is een praktische, compacte centrifuge voor uw monsters. Met zijn ingebouwde hoekrotor, ideaal 

voor bloedafnamebuisjes en urinebuizen. Zorgt voor een consistente telling van bloedplaatjes (preanalytisch). 

De EBA 200 centrifuge: bestaat in meer dan 22 configuraties,  eenvoudige bediening, duurzaam,  

top prestaties, laag geluidsniveau en een garantietermijn van minimaal 2 jaar. 

Complete set voor actieprijs € 1.111,00
Actiecode: C11035Actiecode: C11035

Buis (aantal) Volume (ml) Afmeting (mm) RPM RCF

88 1,6 - 51,6 - 5 13 x 7513 x 75 6.0006.000 2.7772.777

88 4 - 74 - 7 13 x 10013 x 100 6.0006.000 3.4613.461
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ACTIEVOORWAARDEN EBA 200

• De actie loopt, bij bestelling, tussen 1 febuari en 1 mei 2022.
• In de actieperiode geldt de actieprijs zoals genoemd op de flyer.
• De actieprijs geldt alleen voor de combinatie artikelnummer 1800 + 1054-A + 1058.
• De korting is niet overdraagbaar op andere personen of bedrijven.
• De korting is niet te combineren met eventuele andere kortingen of prijsafspraken. 
• De korting is niet van toepassing op overige aan te schaffen accessoires. 
• Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
• Uitgestelde leveringen zijn niet mogelijk. 
• Voor de exacte omschrijvingen en toepassingen verwijzen wij u naar www.hettichbenelux.com of 

neem contact op met uw accountmanager. 
• De korting is niet inwisselbaar voor (contant) geld.
• Op deze actie zijn de leveringsvoorwaarden van Hettich Benelux van toepassing. 
• Hettich Benelux behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden gedurende de actieperiode te 

wijzigen. 
• Als u bij het bestellen van deze EBA 200 gelijk een meerjarig onderhoudscontract afsluit,  

verdubbelen wij de garantietermijn van twee naar vier jaar. 
• Gebruik maken van deze actie? Vermeld campagnecode C11035 op uw aanvraag/order. 

  
Interesse in deze EBA 200 actie? Neem dan contact op met uw  Interesse in deze EBA 200 actie? Neem dan contact op met uw  

accountmanager of ons verkoopteam, telefoon 088 221 99 00 of info@hettichbenelux.comaccountmanager of ons verkoopteam, telefoon 088 221 99 00 of info@hettichbenelux.com


