Change is here
ChemPubSoc Europe has transformed into Chemistry Europe.

European Journal of Inorganic Chemistry
European Journal of Organic Chemistry

Front Cover:
Farheen Fatima Khan, Abhishek Dutta Chowdhury, and Goutam Kumar Lahiri
Bond Activations Assisted by Redox Active Ligand Scaffolds

Front Cover:
Place your cover credit here over a maximum of 3 lines

Cover Feature:
K. Tanaka et al.
Rhodium-Catalyzed ortho-Bromination of O-Phenyl Carbamates Accelerated
by a Secondary Amide-Pendant Cyclopentadienyl Ligand

01/2020

Our mission is

Batteries & Supercaps

to evaluate, publish, disseminate and amplify the scientific excellence of
chemistry researchers from around the globe in high-quality publications.
We represent 16 European chemical societies and support their members
at every stage of their careers as they strive to solve the challenges that
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Přichází nový Bench
Nový kapalinový chromatograf (UHPLC) řady
Nexera nabízí průlomovou technologii inteligence, efektivity, a designu. Pokročilé funkce
umělé inteligence (A I) nebo správa laboratoře
pomocí internetu věcí ( IoT ) byly do systému
začleněny za účelem monitorování výkonu
a alokace zdrojů. Díky tomu je Nexera špičkovým a uživatelsky přívětivějším řešením pro
veškeré laboratoře. Tímto Shimadzu určuje
nová měřítka v kapalinové chromatografii.
Inteligentní funkce automatické diagnostiky
a obnovení systému
např. monitorování stavu mobilní fáze v reálném čase, automatické obnovení systému
při přítomnosti vzduchových bublin a správa
používání spotřebního materiálu
www.shimadzu.eu.com/new-benchmarks

Efektivní automatizace procesů, rychlý
a spolehlivý výkon
Od spuštění do vypnutí umožňuje automatizovaný průběh, maximalizuje propustnost
a výrazně zvyšuje kapacitu analýz
Kompaktní design
nabízí snadnou obsluhu a šetří místo
v laboratoři

