
Teknisk ordbog, dansk-engelsk
Hent bøger PDF

Thomas Arentoft Nielsen

Teknisk ordbog, dansk-engelsk Thomas Arentoft Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: L&Hs store tekniske
ordbøger henvender sig til alle, der arbejder professionelt med teknisk sprog, og som har brug for at forstå

eller oversætte tekniske udtryk fra flere forskellige områder. Alle erhvervslivets centrale brancher er
repræsenteret på specialistniveau i L&Hs store tekniske ordbøger, således at der i denne Danmarks største

specialordbog er samlet mere end 450.000 tekniske ord og udtryk.

L&H Teknisk Ordbog er en omfattende polyteknisk ordbog, som dækker alle væsentlige tekniske områder.
F.eks.: Automobilindustri, beton, bioteknologi, brokonstruktion, bygge- og anlægsvirksomhed, edb,

elektronik, elektroteknik, energi, flyteknologi, forureningsbekæmpelse, foto, fysik, geologi, grafisk industri,
informatik, jordbrug, kemi, kvalitetskontrol, landbrug, luftfart, maling, metal, miljø, møbelindustri,

nuklearteknik, papir, petroindustri, plast, radar, radio, skovbrug, statistik, styringsteknik, stål, svejsning,
tekstil, telekommunikation, transport, TV, vandbygning, vejteknologi, vvs, værktøjsmaskiner.Derfor har den
siden udgivelsen af førsteudgaven i 1990 været en uundværlig håndbog i talrige danske virksomheder inden

for alle tænkelige sektorer. 
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