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[PDF] Electron Beams Lenses And Optics Volume 2 # ePUB ...
docslivrepdfesnet.olimpstore.site/.../b01lxffzi2-electron-beams-len...
A Revolution in Optics from IQ Structures. Brand new revolutionary lenses for luminaires come to the
market under the trade name NANOPTIQS. This is a ... Journal of Optics IOPscience. Serving the
whole of the optics community, Journal of Optics covers all aspects of research within modern and
classical optics. Read more ...
cap lamp
www.cap-lamp.com/
Targeted at RNA researchers and lab managers, the KP100 is a standalone decontamination system
that saves time and money unlike ex. Tomorrow's Optics Will Change the Lighting of Interiors and
Exteriors. Czech technological company IQ Structures developed a new optical system NANOPTIQS.
The properties of this ...

Čechy
ČTK protext
Text byl rozšířen všem uživatelům zpravodajství ČTK, kterými jsou MÉDIA (tisk, TV,
rádia, vydavatelé na internetu), EKONOMICKÁ SFÉRA (banky, pojišťovny, investiční
společnosti, výrobní podniky a další společnosti) a STÁTNÍ SPRÁVA (ministerstva,
Úřad vlády, poslanci, senátoři, instituce místní samosprávy).
Zpráva byla dále rozeslána prostřednictvím e-mail servisu Protextu, je součástí
aplikací ČTK pro chytré telefony a je dostupná veřejnosti na webových stránkách
zde:
http://www.protext.cz/zprava.php?id=28770

http://www.ceskenoviny.cz/pr/index_view.php?id=1599868
„V tuto chvíli je mezi 2 aktuálními sděleními na domovské stránce ČTK www.ctk.cz do
okamžiku, než ji nahradí další zprávy vydané touto službou.“ Komentář 19.3.
Tiskovou zprávu obdrželi následující odběratelé:
cca 20 největších médií prostřednictvím satelitního vysílání
cca 900 novinářů, zástupců firem a státních institucí prostřednictvím
Infobanky ČTK na internetu
odběratelé e-mail servisu Protextu (až 5000 adres), především firmy a z
menší části novináři
uživatelé mobilních aplikací ČTK
další čtenáři na internetu díky zpravodajským agregátorům a portálům, které
přebírají naše TZ podle obsahu
odběratelé monitoringu Newton Media
uživatelé internetu na stránkách www.protext.cz, www.ceskenoviny.cz/pr/ a
www.ctk.cz
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