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Dit boek is voor iedereen die weten wil hoe een modern kabeltelevisienetwerk opgebouwd is, met welke producten en
technieken en wat het belang van een goed binnenhuisnetwerk is, voor nu en later.u0026#xa0;u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
Met name het binnenhuisnetwerk krijgt veel aandacht. Immers, daarmee beleeft de klant de kwaliteit van de
aangeboden diensten. Ook bespreken we het gebruik van draadloze netwerken die zich zeer snel ontwikkelen en van
datzelfde binnenhuisnetwerk gebruik maken.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Als u het boek gelezen heeft, weet uu003cbr /u003e
- hoe een kabeltelevisienetwerk op hoofdlijnen opgebouwd is,u003cbr /u003e
- welke producten u met name in de binnenhuisinstallatie kunt aantreffenu003cbr /u003e
-u0026#xa0; hoe televisieproblemen herkend en opgelost worden enu003cbr /u003e
-u0026#xa0; hoe u uw internetbereik in de hele woning verbetert.
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