
 .14 רוטשילד בת״ים, .64 סוקולוב הרצליה, .133 דבוטינסקי רמת״גן, .53 ארלוזורוב תל־אביב, — פילוט סלוני
 .17 שמאי לוי, רדיו :ירושלים .106 אלנני אלרד, •8 בן־יהודת פספורט, .91 ג׳ורג' המלך הכוכב, .19 העם אחד אוריה, תל״אביב,

 שבתאי טון, צליל .25 הרצל ריבר, .12 העם אחד שמחה, סטריאו :חיפה .23 הלל שיר, .6 אבות ימין ה.ב.ס., .2 אבן־ישראל פאול,
 .73 הרצל יולזרי, :רמלה .62 העצמאות גלובוס, .27 רוטשילד מושקוביץ, :בת״יס .39 רוטשילד ברנפלד, :ראשון״לציון .9 לויו

 :אשקלון מסחרי. מרכז כליפה, : דימונה .17 ההגנה לירון, .8 עוזר חיים אורון, : פתח־תקוה אגד. פסג׳ פטרובר, : הרצליה
 סבוי, .42 שנקר רוסי, :חולון .6 הדסה סימפוניה, .96 הרצל איתני, .197 קק״ל המוסיקה, מרכז : באר־שבע .1 צה״ל כהנא,

 א׳. מסחרי מרכז המוסיקה, בית א׳. מסחרי מרכזי אשקור, אשדוד: .54 ביאליק מוניטור, .2 קריניצי ריגר, :רמת״גן .88 סוקולוב
: יהוד .116 ויצמן גנדל, זלוטניק :כפר־סבא .38 רוטשילד הכט, :חדרה .15 אחד״העם שחר, .155 הרצל קרומהולץ, :רחובות

אגד. תחנת שראוכלר, אחים :עפולה .11 השופטים שד׳ פלדמן, :קרית״מוצקין .47 גלויות קבוץ סניור, בן סבן
חלקית רשימה שקם חנויות ובבל שלום בו בבל
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אמביופוני אמפליפייר טיונר
 114. תחנות לכיווו בחירה אפשרות

 כיוון או )£8£5£7( לחצנים ע״י
רצוף ידני

א בינוני גל  במיוחד. רגיש )1711(
 מקסימלי יציאה הספק ואט 100

ערוצים. בשני
0מ־<) פחות נמוכים, עיוותים ,1 9 

 שידורייוסח, לקליטת ס£000££1
 .£.0£. אוטומטי תדירות ווסת
א01( מתג 0חז ע£53 0 ם  )1.0א

הגבוהים הצלילים להדגשת

 בעוצמה בהאזנה והנמוכים
נמוכה.
 כניסה עם קול לרשם כניסה

 מגנטי. ראש עם לפטיפון
 רמקולים 4ל־ יציאות
 )84,1-4£1איזון(£כ> מערכת

 איזון להשגת אלקטרונית
מושלם.

ק לכיוון סימון נורית  של מוויי
א 171.ו־ .54£.ה־ בתחום התחנות .  

עין. מרהיב מודרני עיצוב

3957 דגס
 8.5.8.אוטומטי פטיפון

 תקליטים, מחליף עם
 ספיר, ומחט קרמי ראש
6"!/ רמקולים שני 1  
 משובח, טיק מעץ ובסיס תיבות עם

 ולרשם־קול, לרדיו לאוזניות חיבור
 רמקולים. לארבעה חיבור
 וואט. 20 יציאה הספק

לבן. בצבע גם להשיג ניתן
5\זט1ס 0 4 0 

110\101*£1¥180

7959 דגס
 נממיים, גלים — רדיו
 סטריאו. )£.14 גלי

משובח פטיפון
לאוזניות שקע

 לרשם־ חיבור עצמית, להאזנה
 מעולים רמקולים קול,

 יציאה הספק .8״ א ״$
וואט. 20

 בינוניים, גלים — 4*4
 סטריאו, *£,4 גלי

 ארוכים, גלים — £14/
 קצרים. גלים — 514/ רדיו

 רמקולים מערכת
0<7ו/)£1'5 תוצרת מעולה 0 0 0 

 4״ רמקולים שגי תיבה בכל
 משובח פטיפון .3^6ו־״
 יחלום, ומחט מגנטי ראש עם

 11£1£8 - הידראולית הרמה זרוע
 לאוזניות שקע

 לחאזנח
 עצמית,
 הספק
 יציאה

תאט. 30

4 7* )
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