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Personalize a base de seu PLATE

Faça você mesmo o design de seu IKA myPlate. Ao receber o 

dispositivo você ganha um modelo de imagem decorativa, que 

pode ser trocado facilmente. Algumas pessoas têm fotos de 

família,amigos que podem ser colocadas na base do IKA Myplate.

Alta funcionalidade comprovada

Além de agitar suas amostras  de forma criativa, o IKA myPlate 

possui todas as excelentes características de um equipamento 

IKA. Alta qualidade e design inovador fazem com que a IKA seja 

reconhecida mundialmente.

> Alta resistência química

> Motor controlado eletronicamente

> Indicador de velocidade digital

> Faixa de velocidade entre 0 e 2.500 rpm

IKA myPlate
/// O agitador magnético com uma placa de configuração individual

IKA myPlate combina as excelentes características técnicas dos conhecidos agitadores Color Squid e Big 

Squid da IKA.

IKA myPlate  

Ident. No. 0025005156

CRIE O DESIGN DE SUA PLATAFORMA NA IKA.COM: 
Modelos pré-perfurados são incluídos no escopo de entrega. 
Para obter impressões perfeitas de sua autoria ou fotos, faça 
o upload delas no site da IKA e reproduza a impressão exata 
para seu myPlate.

DADOS TÉCNICOS

Quantidade de agitação max. por posição de 
agitação (H2O) 

1,5 l

Direção de rotação Direita

Velocidade
min. 0 rpm
max. 2.000 rpm

Material da placa de montagem Vidro 

Dimensões da placa de montagem Ø 135 mm

Classe de proteção conforme DIN EN 60529 IP 54

Tensão 100 – 240 V  

Peso 0,5 kg

Dimensões (L × A × P) 150 × 30 × 160 mm

Entrada de energia
4 W
Espera: 0,1 W
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IKA BRASIL EQUIP LAB ANA PROC LTDA
Rua Alfredo da Costa Figo, n°. 102, Jardim Santa Cândida

Campinas – SP CEP 13087-534 – Brasil

Telefone : (19) 3772-9600

vendas@ika.net.br


