
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agilent 7800 Квадруполен ICP-MS 

Ускорете анализа на метали с новия ICP-MS с 

готови решения      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



AGILENT 7800 КВАДРУПОЛЕН ICP-MS 
 

 

 

Погледнете по нов начин на рутинния 
анализ на метали 

 

Новият ICP-MS Agilent 7800, с готови решения, съчетава 
доказани, издръжлив хардуер, инструменти за автоматично 
оптимизиране и предварително дефинирани методи за 
опростяване на рутинните анализи, правейки вашата 
лаборатория по-продуктивна и резултатите ви по-надеждни. 
Нещо повече, с висока матричен толерантност, широк 
динамичен обхват и ефективен контрол на полиатомните 
интерференции, 7800 ICP-MS отнема несигурността от анализа 
на сложни или променливи матрици. 
Новият 7800 ICP-MS е изключително лесен за настройка и 
употреба, така че можете бързо да получавате надеждни 
резултати за различни видове проби. 
 

Ускорете разработването на вашия  
ICP-MS метод 
• Новият ICP-MS софтуер MassHunter предлага бърза настройка 

на системата, надеждни инструменти за автоматична 
оптимизация и задълбочен мониторинг на състоянието на 
системата, за да гарантира постоянна висока 
производителност.  
  

• Много общи методи могат просто да бъдат заредени и да 
работят с настройки-от условия на плазмата до време за 
интеграция на аналита и вътрешните стандарти-
предварително дефинирани в готовите методи. Ако е 
необходим специфичен метод, специален съветник 
опростява процеса по настройка.   

 

• Софтуера включва репорти за представяне, настройки, 
контрол на качеството и шаблони за репорти за пробата с 
наръчник за работа за оператора, за опресняване на 
знанията или за неопитни потребители.   

 

• Стандартни работни процедури (SOPs) за няколко общи 
приложения, наръчник, който води неопитни оператори за 
по-лесно боравене с настройките и рутинните операции, 
което дава предимство за бързо постигане на точни анализи.    

 
 

 
Модел 7800 ICP-MS включва SOPs за обши приложения, включително 
за питейни води, екологични приложения за отпадни води и 
елементни онечиствания във фармацевтични продукти. 

 
 

 
 

Опростете настройката на методи 
ICP-MS софтуера MassHunter използва интуитивен дизайн с графични 
менюта, олеснявайки обучените и използването. Иновативния 
наръчник за работа създава напълно функционален метод, базиран 
на вида проба и съответното приложение.   

 



AGILENT 7800 КВАДРУПОЛЕН ICP-MS 
 

 

 

Оставете новия 7800 ICP-MS да рационализира  вашата  анлитичн а 
работа   

 

Увеличете 

продуктивността 

Опционалната система за 
интегрирано пробоподаване 
(ISIS3), показана, и новия 
аутосемплер SPS 4 понижава 
цената на анализа, без 
компромис към качеството на 
получените данни.   

Намалете пробо- 

подготовката и 

минимизирайте 

супресията   

Уникалната за Agilent технология за 
въвеждане на тежки матрици (HMI), 
стандартна за 7800 ICP-MS, ви 
позволява анализ на проби със 
съдържание на TDS до 3%, без 
разреждане, намалявайки времето за 
пробоподготовка и пестейки време. 
HMI също така редуцира потискането 
на сигнала, така че да можете точно 
да анализирате тежки матрици без 
необходимост от използване на 
калибрационни стандарти със същата 
матрица. 

  

Осигурете си точни 

данни с ефективно 

отстраняване на 

пречения   

Колизионния режим с Хелий (He) 
опростява разработването на 
метод и рутинни операции, чрез 
отстраняването на всички 
полиатомни йонни 
интерференции при постоянни 
условия. Хелиевия режим отменя 
необходимостта от специфични 
матрични или аналитни условия 
на реакционната клетка.  

  

Анализирайте основни 

и следови количества 

аналити в едно 

измерване   

Широкия динамиен обхват на 
ортогоналната детекторна система 
(ODS) позволява директен анализ на 
основни елементи (в интервала 100-
ни до 1000-и ppm) и следови нива 
(единици до под ppt нива) в едно 
измерване, опростявайки 
методологията.  Високата горна 
граница на концентрационния обхват 
намалява повторния анализ на 
проби, причинен от получени 
резултати извън обхват.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.agilent.com/chem/7800icpms 

http://www.agilent.com/chem/7800icpms


 

За повече информация 

Научете повече 

www.agilent.com/chem/7800icpms 

САЩ и Канада 

1-800-227-9770 
agilent_inquiries@agilent.com Европа 

info_agilent@agilent.com 

Азия Пасифик 

inquiry_lsca@agilent.com 

За други страни, моля свържете се с 
вашия местен Agilent представител 
или оторизиран дистрибутор-
посетете   
www.agilent.com/chem/contactus 

Увеличете производителността и 
качеството на получените данни с 
оригинални резервни части и 
консумативи Agilent.   

За повече информация: 

www.agilent.com/chem/specsuppliesinfo 

Услуги, които ви позволяват да се фокусирате на това, 

което правите най-добре.   

Независимо дали имате нужда от поддръжка на един уред или няколко 
лаборатории, Agilent може да ви помогне да решите проблемите си бързо, да 
повишите времето на нормално функциониране на уредите, и да увеличите 
продуктивността на вашия екип с:   

• Фамилиаризационен диск, съдържащ над 20 обучителни видеа.  

• Поддръжка на място, сервиз и съответствие с нормативните изисквания  

• Договори за сервизиране за всички ваши системи и периферии.   

• Обучение за конкретни приложения и консултации от нашата мрежа от 
обучени специалисти в световен план.   

 

Agilent сервизна гаранция 
Ако вашия уред Agilent изисква обслужване и сервиз, докато е в гаранция, ние 
гарантираме че ще го поправим или ще заменим вашия уред с безплатно. 
Никой друг производител или сервизен доставчик не предлага това ниво на 
ангажираност за поддържане на вашата лаборатория в състояние на 
максимална ефективност. 

 

 

 

 

 

Водещ в иновациите в атомната 

спектроскопия   

www.agilent.com/chem/atomic 

 

  
 

 

Agilent MP-AES Agilent ICP-OES Agilent ICP-MS Agilent ICP-QQQ 
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