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Válassza a NEB® kompetens sejteket klónozáshoz
A sikeres transzformálás NEB cloning sejtvonalakkal lehetséges, és további 
előnyökkel is jár: 
• Magas transzformációs hatékonyság
• Jó ár/érték arány
• Kényelmes kiszerelések, beleértve az egyszerhasználatos csöveket
• Online segítség a termékválasztáshoz:

NEBcloner® és Competitor Cross-Reference Tool

A következő videók további segítségül szolgálhatnak Önnek: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Segítség transzformációhoz                            Tippek a sikeres transzformációhoz 

http://international.neb.com/tools-and-resources/video-library?videoid=%7Bbc50f238-c248-4146-8448-b8798fd8f454%7D
http://international.neb.com/tools-and-resources/video-library?videoid=%7Bfe6732f4-e1c2-4df5-94ce-4badff15f6bb%7D
http://international.neb.com/tools-and-resources/interactive-tools/competitor-cross-reference-tool
http://go.neb.com/e/61242/--/bt2nq6/462205237
http://international.neb.com/products/competent-cells/cloning-strains/cloning-strains
https://international.neb.com/
http://international.neb.com/products/competent-cells/cloning-strains/cloning-strains
http://international.neb.com/tools-and-resources/video-library?videoid=%7Bfe6732f4-e1c2-4df5-94ce-4badff15f6bb%7D
http://international.neb.com/tools-and-resources/video-library?videoid=%7Bbc50f238-c248-4146-8448-b8798fd8f454%7D


Most a NEB legnépszerűbb restrikciós enzimeivel és minden HF enzimmel
A Purple Gel Loading festék élesebb sávokat eredményez UV árnyék nélkül

KIEMELT TERMÉKEK:

QUICK-LOAD® PURPLE DNS létrák

• A DNS fragmentumok méretének gyors meghatározásához egyenlő távolságra lévő
markerekkel és kiemelt referencia sávokkal

• Az általunk kifejlesztett PURPLE festék élesebb sávokat eredményez
• Mivel a festék nem vet árnyékot UV fényben, a kisebb méretű fragmensek is

kiválóan látszódnak
• A NEB létráival spórolhat is, mert kisebb az egy sávra eső költség az átlagosnál

Quick-Load Purple Létrák különböző méretekben kaphatók: Low Molecular Weight, 
50 bp, 100 bp, 1 kb  és  2-log (0.1 – 10 kb).
Hozzá adjuk: Gel Loading Dye, Purple (6X), no SDS.
 

                                     

     Kérje ingyenes mintánkat!

http://go.neb.com/e/61242/forms-dna-ladder-tfa-939-EB/bt2nql/462205237
http://international.neb.com/products/b7025-gel-loading-dye-purple-6x-no-sds
http://international.neb.com/products/markers-and-ladders/quick-load-purple-dna-ladders/quick-load-purple-dna-ladders
http://international.neb.com/products/b7024-gel-loading-dye-purple-6x


BEMUTATJUK a NEBNEXT® ULTRA™ II FOR RNA NGS LIBRARIES terméket

• Magas hozam, kiváló minőségű könyvtárak akár korlátozott mennyiségű RNS-ből is:
• 5 ng – 1 µg Total RNS (poly(A) mRNS kinyeréssel)
• 10 ng – 1 µg Total RNS (rRNS kicsapással)

• Időt nyerhet az akadálymentes munkafolyamattal, kevesebb manuális munkával és
robotizálhatósággal

• Biztos eredmény akár rossz minőségű RNS-ből vagy FFPE mintákból

                       

        Tekintse meg az eredményeket                                                      Kérjen mintát

  

        Új termékek                      Segítségnyújtás          Visszajelzések küldése            Irodalom kérése
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Leíratkozás a NEB hírlevélről

mailto:info@kvalitex.hu?subject=Le%C3%ADratkozom%20a%20NEB%20h%C3%ADrlev%C3%A9lr%C5%91l
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https://international.neb.com/support/customer-feedback
https://international.neb.com/support/technical-support-form
https://international.neb.com/products/new-products
https://international.neb.com/sitecore/content/nebus/home/forms/nebnext-ultra-ii-rna-library-prep-request
http://international.neb.com/nebnext-ultra-ii-rna/nebnext-ultra-ii-rna-library-prep-directional-and-non-directional?domainredi
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