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Specifikationer

Hold dine prøver kolde
Chill Bucket™ gør det nemt at udføre
eksperimenter uden at kontaminere prøverne
med vand og fugt. Nu kan du nedkøle alt helt
uden is. Opnå temperaturer fra 4°C helt ned til
-20°C. Opnå helt op til 4 timers stabil nedkøling
med kun ét køleelement. 

Tørre perler er en bedre løsning end våd is

Prøver forbliver tørre og forbliver på plads. Det er derfor
muligt at organiserer prøver direkte i spanden. Du undgår
vandpytter og at slanger skulle flyde rundt.
Opnå større fleksibilitet i temperatur. Du kan benytte
køleelementerne eller tøris for at opnå en større
fleksibilitet. Du kan endda vælge kun at nedkøle
køleelementerne og holde perlerne ved stuetemperatur.
Opnå et hav af muligheder.

Hvordan virker det?
Først nedkøler du køleelementerne og nylonposen med
Lab Armor Beads i dit køleskab eller fryser. Herefter
samler du Chill Bucket systemet. Køleelementerne skal
placeres i bunden af spanden, hvorefter nylonposen med
perlerne placeres oven på. De elementer, som du ønsker
at nedkøle placeres i perlerne og låget lukkes tæt. 

Chill Bucket med køleelementer holder en temperatur på
0-8°C. Du kan tilføje tøris for at opnå temperatur helt ned
til -20°C. 

Chill Bucket med tætsidende låg

To køleelementer fra Rubbermaid

Nylon pose med Lab Armor Beads

Det får du med i pakken:

ÉT KØLEELEMENT
KAN HOLDE PÅ

KULDEN I OP TIL
4 TIMER!4 L kapacitet

Lavet af Polyurthane

Holdbar og let

Formet så den er let at bære i én arm

Fri for kondens

H 178 x B 26,7 X D 17,8 cm

Chill Bucket

Holdbare Rubbermaid gele køleelement

Holder temperaturen i op til 4 timer

Kan genbruges

Ikke giftig

Køleelementer

Langtidsholdbar nylon tekstil

Gennemsigtig

Vaskbar

Modstår mug

Snøre lukning

H 44 x B 32 x D 31 cm

2 L perler i posen

Nylonpose med Lab Armor Beads


