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Książka - Anteny Satelitarne
Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

ABON3065

Opis produktu
Książka ANTENY SATELITARNE pod redakcją Janusza Sulisza - redaktora naczelnego magazynu telewizji cyfrowej SAT
Kurier. Wśród autorów są m.in. Leszek Wrona, Anita Dąbek. To pierwsza książka z planowanej serii 'SAT Kurier poleca'.
Książka, która ma 216 kolorowych stron w formacie A5, jest poświęcona telewizji satelitarnej, a w szczególności antenom
satelitarnym od strony praktycznej, a nie teoretycznej czy naukowej. Nie ma tu zbędnych obliczeń i wzorów.
Krótko omówiono teoretyczne podstawy budowy różnych anten satelitarnych, tych spotykanych najczęściej na polskim rynku,
biorąc pod uwagę 23 lata doświadczeń ze sprzedażą, instalacją i testami anten satelitarnych. Wykorzystano wiele artykułów
zamieszczanych w magazynie telewizji cyfrowej SAT Kurier, które przeredagowano do aktualnych potrzeb. Druga część
książki, poświęcona produkcji anten satelitarnych to część pracy magisterskiej Anity Dąbek pt. „Produkcja czasz anten
satelitarnych”.
Książka jest przeznaczona dla profesjonalnych instalatorów anten satelitarnych, producentów, dystrybutorów i
sprzedawców anten oraz entuzjastów, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę na ten temat. W tej książce nie ma
instrukcji, jak zainstalować antenę satelitarną, ale są interesujące porady i testy najbardziej popularnych anten satelitarnych.
Na polskim rynku brakuje literatury o telewizji cyfrowej. Będziemy to zmieniać - wkrótce kolejne książki tematyczne.
Zapraszamy do współpracy dystrybutorów, hurtownie książek, księgarnie techniczne, a do następnych publikacji
zainteresowanych sponsorów i reklamodawców.
Poszukujemy wydawców, zainteresowanych tłumaczeniem i drukiem naszych książek w różnych wersjach językowych, np.
angielskiej.
W książce nie wymienia się bibliografii, bo w większości przypadków to teksty własne z SAT Kuriera, pracy magisterskiej lub
portalu satkurier.pl. Nie wymieniamy też patentów, wzorów użytkowych i znaków towarowych. Ich brak nie może stanowić
podstawy do przyjęcia, że określony produkt i jego nazwa są pozbawione ochrony własności.
Wydawca (adres korespondencyjny):
Magazyn Telewizji Cyfrowej SAT Kurier
Hollex Sat Systems
31-464 KRAKÓW, Anieli Krzywoń 14
tel./fax: +48 (012) 411 15 72, 411 05 08
e-mail: redakcja@satkurier.pl
http://www.satkurier.pl
 Copyright by SAT Kurier
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