
  

Druk op ENTER of op de PIJLTJES toetsen om naar een volgende pagina te navigeren
 

Druk op CTRL + L voor een volledig scherm weergave

Druk op ESC om deze weergave te verlaten.

Welkom bij dit product overzicht



  

Cd Rom Vol.2 is helemaal op klokken gebaseerd, en 
bevat twee volledige bouwbeschrijvingen van een
slinger klok alsmede een klok met synchroonmotor.
Deze laatste loopt zeer nauwkeurig!
Tevens een uitvoerige stuklijst, een minicursus tand-
wieloverbrengingen, en natuurlijk heel veel foto's

Nu voor slechts €6,90

Tijdelijke heruitgave!



  

De allereerste volautomatische versnelling bak bouw je nu zo na vanaf 
deze cd-rom! Ook een bouwbeschrijving van een reclame bord welke
drie verschillende afbeelding automatisch roteert! 
Tevens de beschrijving van een geavanceerde munttester en als extra
een heuse elektronische weegschaal. Voor deze laatste heb je wel een
multimeter nodig voor de uitlezing.

Actieprijs €9,90

In prijs verlaagd!



  

Ook op deze CD Rom 
vind je een uitvoerige 
bouwbeschrijving van een 
weegschaal, maar nu een 
elektromechanische. 
Tevens een twee cijferige 
telwerk wat vooral voor 
besturing techneuten  
een uitdaging is om na te 
bouwen.

Wie wil weten hoe een 
batterij werkt, volgt de 
workshop vanaf deze cd-rom. 

Tenslotte ook nog een 
workshop verbindingen;
Maak nu zelf een 
professionele kabel, 
waarmee je in een 
handomdraai je modellen 
op een besturing unit of
netvoeding aansluit.

Adviesprijs €8,50



  

CD-rom Vol.5



  



  LET OP: Er is nu ook een Nice Price versie te koop voor slechts €3,95!
(deze bevat geen extra's en wordt niet in bovenstaande verpakking geleverd. 

Ook zijn de foto's in een lagere resolutie; 768x1100)



  
Adviesprijs €9,90



  



  

Voor alle cd-rom's geldt: vrijwel alle bestanden zijn in het PDF formaat 
(portable document formaat) Dit houd in dat ook bezitters van Apple 
computers de meeste bestanden ook kunnen lezen.
Bij twijfel of problemen onderstaand  Email adres raadplegen!
Op elke cd-rom wordt Adobe Reader® meegeleverd.
Prijzen zijn vermeld, maar veelal zijn er aantrekkelijke aanbiedingen of 
bundel acties Raadpleeg ImageDisc™ voor meer informatie.

imagedisc@live.nl
 06 41667158

ImageDisc™  is een handelsmerk van  Evert Hardendood  Peter Zuidlaan 87 2742XD Waddinxveen  

Geef a.u.b. bij bestellingen via E-mail gelijk uw adres door!

ImageDisc 
     Used

CDr
Universele
 PDF Files


	Inleiding
	CD-rom Vol.2
	CD-rom Vol.3
	CD-rom Vol.4
	CD-rom Vol.5
	Onderdelen CD-rom
	CD-rom vol.6
	CD-rom Vol.7
	CD-rom VOL.8
	informatie

