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 מוסיקה הופכי ישל טמנם
הת ל0י אחר ׳לעקוב איכותית,

ה יפתחום חידוש ■או פתחות
 ה־ ובעיקר חטסניים, אמצעים

 את !המשפרים סטריאופוניים,
 כי ונכון, !המוסיקלית. ההנאה
 חינה ׳והתאווה המקובלת הגיישה
 :מקצועית ישמע מערכת לבחור

 גם אך ;שייויתר מה ׳ומעולה
 מערכת לכל ובמיוחד לאלה
 חדיש מפשיר פותח שהיא,

 בשמו הנודע ׳תדרים״, ״משוויה
 ה״אקו־ !>£״.0311261״־ הלועזי
 את ולהעלות לשפר בא לייזר״
 מלתי־ לדחגיות המוסיקה אימת

מוכתת.
 פגשנו כזה מקצועי מכשיר
 שברחוב ״ניוטון״ ׳בסוכנות

 ידוע, בתל־אביב. 34 שיינקין
 להשיג •ניתן זו ־ בסוסנות כי

 על סטריאופוניות, מערכות
 מתוצירות השונים, מרכיביהן

 ״פישר״, דוגמת ביותר, מעולות
 ״הרמן־קר־ ״סנסוי״, ״יהמה״,

¥ דון׳/ ,מעו וכן!חמקולים ן,0
 ״קו־ ״,8635״ מהיתוצרוות לים

 להיספקים המתאימים — חאל״
 ״מרנץ״, !,¥100\ על העולים

ועוד. :אמריקאיים ״160860״
ה הסטיריאופוניות המערכות

 בקוטבינצ־ מופייעות מקצועיות
 ״׳אמפליפיירים, :שונות יות

 טייפ־ פטיפונים, רסיוורים,
 ׳בשילוב — ורמקולים רקורדרים

 הכל — נפרדות ביחידות או
 כל של המקצועית הדרישה לפי

לקוח.
 ישב־ הנ״ל ׳למערכות ■באמור,
 שבהן, לעממיות וגם ״ניוטון״,

 !>£״03-ה־ את להוסיף מומלץ
״ מתוצרת 11261״: ^ ס ס ש ״

 מערכת ■כל להפוך ביכולתו
לסופר־מקצועית. שהיא
 >£״1113- ה־ נותן בעצם מה

׳מכ שהוא המיסשיר, ? 1126״!
 עיוותים לתקן בא עזר, שיר
 סטריאופונית מערכת כל של

 עד !)ביותר !הפשוטה גם (ולו
 ביחס אפס־עיוותים של לרמה
 ממוקמת. היא שבו לתדר

 גם להתחבר יכול זה טסשייר
 ל־ ולהפכו — מונו לשידור
מת האמור סל (!)׳סטריאו

 בין המפרידה !בטכניקה בצע
המוסי היצירה של המרכיבים

 התז־ כלי בין הפרדה : קלית
או הדגשתם :השוגים מזירת

צלי להדגיש ; הזמרים הדגשת
ו לבטלם או מסויימים לים

 לטייס. דול־בי כתחליף משמש
.ועוד . .

 שבשמ״עת האיכותי ההבדל
 !>£״11ב11261ב״־ משופרת יצירה
 באמצעים המושמעת זו לבין

ממש. מדהים הוא רגילים
 מתוצרת המקצועי ׳המכשיר

\0״  ב״ניוטוך והמשווק ״1ם
ו בעולם, הטובים יבין נחישב

דגמים. בשני משווק הוא
פרי גם הוא הנוח ׳המחיר

״ניו סוכנות של ״׳המדיניות״
 במחי־ מוצרים המוסרת טון״,
הכס היכולת בתחום שהם דים
 תנאי בזכות גם העממית, פית

הנוחים. התשלום
 עומד הנך אם יכך, או כך
סט מערכת של רכישה לבצע

 או ממנה, חלק או ריאופונית,
מוש מערכת ברשותך אם גם

 ב״ניו־ לבקר ממש כדאי למת,
 בתל־ 34 שיונקיו שברחוב טון״

 יש!בהחלט ).282516 (טל. אביב
לקנות. וגם להתרשם, ממה

 המשפר החדיש האקולייזר מכשיר
הסטריאו. מערכת איכות את

 חודרות גויה מסגרות
העולמי לשוק

ש אלומיניום מסגרות אותן
ה מוסדות ע״י בתחילה נתגלו
 חדרו השונים, והציירים אמנות

 האח־ בשנה החפשי לשוק אף
 בהן להבחין ניתן וסבר רונה

 יצרני רבים. פרטיים בבתים
 את הגבירו ״גויה״ המסגרות

שי חל ויאף המסגרות יוצור
 של הכנסתן עם ׳בייצור פור

 עצמית להרכבה ״גויה״. :מסגירות
מס בייצור. אינטגרלי כחלק
 הנן עצמית להרכבה גויה גרות

 אף כי ומסתבר ביותר פשוטות
 בעצמם להרכיבן יכולים ילדים
 ״וגויה״ מסגרות תמונה). (יראה

 18ב־ מיוצרות עצמית להרכבה
 ס״מ 20מ־ החיל שונים גדלים
 כאשר- ס״מ 105ל־ ויעד אורך

 עולה ביחס משתנים הגדלים
 שלושה קיימים לגודל. ס״מ 5ב־

 האלומיניום למסגרות צבעים
האל הפרופיל ׳בעליות המגולוון

 כסף־מט, מסגירת :והם גנטי
 מחירן שחור־מט. יאו זהב־מט

 יחסית !נמוך אלו מסגירות של
 שכה הסיבה וזו העץ למסגרות

אליו־ מסגרות מעדיפים רבים

העץ. מסגרות יעל מיוניום
 (דח׳ ״גויה״ מסגרות יצרני

 )233522 טל׳ ,101 ג׳יוחג׳ המלך
 אף ממסגרותיהם לייצא החילו

 לתשומת ולאנגליה. לארה״ב
 המעויג־ החינויות בעלי ליבכם
כתוב הריהי אותן להפיץ יינים

 ״צעצועי הראשי המפיץ של תו
 ת״א, 70 וולפסון ירח׳ דורון״

.827920 טל׳

מן חבות רו חשמלאי־התב לעזות חוש מטען ניתחה ו
האזרחי בשוק אף ישווק בצה״ל, לשימוש בטחון גורמי עם בתיאום תוכנן המטען

 החברה שהינה רד״ופון חברת
תק למערכות בישראל הגדולה

 כריזה ומערכות פנים, שורת
 רצעי ושראלי !מתחרה מתוחה
 אלו, מערכות ליצרניות וח״די

 בעליות כריזה במערכות ובפרט
 הן כולו, בעולם גיבור, הספק
במחירו. והן המוצר בטיב

 20כ־ לפני שהוקמה החברה
 שותפות הסכם על חתמה ישנה
 פרוד קיבוץ עם שנים 4כ־ לפני

 רד״ופון־פרוד החדש ובמפעל
 יחדיו־ מוצרי סל כיום מיוצרים

 המקורית בחדיופון כאשר פון,
 שיווקו המוצר, פיתוח מתבצע

 החברה. ללקוחות השידות ומתן
 בפני פתח זה שותפות הסכם

 מגוון להרחבת דרך החבירה
 מתן הייצור, הרחבת המוצרים,

 ו־ פיתוח ללקוח, נאות שירות
 מ״ר־ כועילות המוצר תיכנון

על הקפדה תוך ושיווקו בית

 בשוק עליו וביקורת איכותו
הצרכנים.

 ברדיוסון המהנדסים צוות
ומגוו ׳שוגים ׳בשטחים הבקיא

מת האלקטרוניקה בענפי נים
 כריזה במערכות בפרט מחה

הפו 400 ׳!ג עד בהספקים
000(־ מתח קו־ בשיטת עלות
דבר ),51:301: ¥011386 £106

בהת ונוחות חיסכון המאפשר
הפוע ממערכות להבדיל קנה,
 עכבות), התאמת בשיטת לות

 ,£011116 7>,\11-655ל־ והמיועדות
 (איינטריקום). יפנים במערכות

המוצ כיל אינטרקום. וטלפון
 בנויים ׳לעייל, המוזכרים רים

 חדישות טכנולוגיות בשיטות
אינ מעגלים הכוללות כיותר

אח חדישים ורכיבים טגרליים
 מסנה יעל חיקפדד, ׳תוך רים

 ומלט־ ד,זיווד של פונקציונלי
ה ׳מתמחה בנוסף קטנים. דים

של :ופיתוחם, בתכנונם צוות

 דרישות לפי שונות ׳הזמנות
 במגוון ציוד ב״ניחם הלקוח,

 חבט־ מערכות ע״י המוזמן רחב
 בדרישות העומד (ציוד יחון

צבאיות).
 אי־ הבטחת מערכת בחדיופיון

 ושלוב שלב סל המבקרת יסות
ו !הגלם חומרי מרכישת החל
המוגמרים. במוצרים כליה

כרדיופון־ן חדש ומה
 החברה יצאה אלה בימים
ל אלקטרוני מיסשור במערכת

 והמדובר הרכב. חשמלאי עזרת
 עופרת למציברי במטען הוא

 תוכנו המטען ברסב. לשימוש
 הבט־ גזזחמי עם ׳בתיאום ונבנה

חון.
 אלד, גורמים של לבקשתם

מע שתי להכיל המטען תוכנן
׳אוטומ מערכת האחת רכות,

 :והשנייה מהירה, לטעינה טית
איטית. לטעינה מערכת

מצ להטענת מיועד המטען
 200 עד שונים .מגדלים ברים
 שונה מתח בעלי שעד, אמפר

 זד, מטען .24¥ עד 6¥מ־ התל
קבו במוסכים להפעלה מיועד

 שדה ובתנאי ארעיים או עים
לה ניתן :ניידותו בזכות באשר
 את ולבצע הרכב לקרבת ביאו

מ המצבר פירוק ללא ההטענה
שו הגנה מערכות למטען תוכו.
 הפוכה קוטביות בפני הגנה נות:

 מפני והגנה קצר, מפני הגנה
מת לא למצבר המטען .חיבור

 ההגנה ומערכות כל סאשר אים,
וה סמר,״וזה לטעינה משותפות

כאחד. איטית

רא משרד — בע״מ רדיופון
 וישירות. התקנות שיווק, — שי

 :טלפון ,55 הירקון בני־יברק,
 רדיופון־ :מפעיל .03/787112/3

 בקעת ד.נ. פרוד, קיבוץ פרוד,
.067/39086 טל. בית־הפרם,

ם מ ח □ מ די מי מי
ם מ ח ם מ שווק מהפכני מי  מ
״אשמור״. חברת ע״י אלה בימים

מופ הימים ברז פתיחת ״עם
 ׳המחממת חשמלית מערכת עלת

העוב הקרים המים את !מיידית
 הרצויה לטמפרטיוירד, דרכה רים
 ׳המים זרימת ).60ס0 (יעד לך״

 ועם הגבלה ללא הוא החמים
ה צריכת נפסקת הברז סגירת
חשמל.
 של המיידי המים מחמם זהו
 לאחרונה שיצא ״אטמור״ חברת
 מכשיר .באלפים. ונמכר לשוק

 קיים. לא בשטחו ממנו חסכוני
 יבמים, בחסכון והיא, כוונתי
 משמעותי שהוא וזמן חשמל
 בת במקלחת :לדוגמא ׳ביותר.

 וחשמל .במים ׳החסכון דקות 5
.80/?סיבב- הוא
 ז מוגזם נשמע חיסכון 80ס/ס

 זו במערבת שימוש ע״י ובכן,
 דוד את להפעיל צריך אינך

 במשך ליטר 120 של החשמל
 שאינך וברור מראש, שעות 4

מים ליטר 120 לחמם צייך

 רק למקלחת צורך אתר, כאשר
ליטר. 15

יבמים, החסכון בולט ומכאן,
 מכל והחשוב בחשמל, ד,הספון
 לך היקר ׳הזמן בזמן. חסכון
ב ׳(׳ההמתנה לאיבוד ההולך

ה כימות שכל ■שעות, 4 משך
 לך נחסך תחומם, שבדוד מים
׳המס במערכת השימוש ע״י

 פתיחת עם מידית מים ילך פקת
המים). ברז

 של המיידי המים מחמם
 בכל להרסבה גיתין ״אטמור״

 לכיור מעל במקלחת, מקום,
במפ במטבח, מתחתיו), (או

 ויסנ״ל משרדים לספרות, עלים,
 והתקנתו דקורטיבי המחמם
ביותר. פשוטה
 ״אט־ בחיברת להשיגו ניתן

 בתל־ בע״מ אויר מזוג מור״
 טל׳ 38 ישדר, יצחק רח׳ אביב
ובחנו 228166 ,263981 ,37798

הארץ. ברחבי החשמל יות

מאד אישי בטחון קל־וי
ם חי ד ק שיים א ת שנות 35 עם אי חיו מ בנשק, מו
_______בע״מ♦ משחד בקל-ו* קילשון יוסף מציג

 יוסף מר נפגיש 1937 בשנת
 הראשון ׳תנשק בלי עם קיילישון

מרת פרקים עבר מאז, שלו.
המ המכינה היה שבכולם קים,

 צבר וכך בנשק. עיסוק — שותף
 בכלי מומחיותו את אט אט לו

ו הבריטי, ׳בצבא בחייל נשק.
 בצה״ל, חימוש כקצין משם,
 ופעילות צד,״ל, של ינשק בודק

 סללו אליה בל והבטחון, במשרד
 מר של דרכו יאת טבעי באופן
 הברת לפתיחת קילשון, יוסף

 יבואני — בע״מ מסחר קל־וי
 למיניהם אביזרים קל, נישק

ו נרתיקים ניקוי, כלי ויצרני
לנשק. שונים אביזרים

 אומר הנשק, את שחי כמי
 הנשק ״כלי בי קילשון, מר

 יהינו בנוי, בשטח האידיאלי
 התופי אוטומטי. חצי אקדח

ו מהירה להפעלה ביותר ינוח
 בר־ לנוהג ■קלאסי ממש הוא

 התופי של יתרונותיו סב״.
 ׳הקצר בזמן בעיקר מתבטאים

תוך האקדח, להפעלת הדרוש

 להטעינו צורך ואין ׳נהיגה, פדי
כדו או תקלות בזמן מחדש,

 בקל־וי, אולם, עקרים. רים
למ ניתן לסוגיו, לתופי סנוסף

 הקל. הנשק ׳סוגי כל את צוא
 ודובים אקדחים משווקת קל־ד

 ב" שונות מחברות המיובאים
אב לחבות ׳ובאמריקה, אירופה

 עצמית, להגנה שוגים יזרים
 וי קל" ותחמושת• אופטי ציוד

■חב־ <של בלעדי נציג משמשת

 ■ומשווקות המייצרות חוץ תת
 המרתקת התצוגה בצד ינשק.

 בקל־וי, ■תמצאו ינשק בלי ישל
 לנשק. חבים לוואי אביזרי גם

 ניקוי כלי לסוגיהם. נרתיקים
ש דבר כל ובמעט לתחמושת

 ב־ יותר. בטוחים אתכם יעשה
 ז׳בוטיינסקי בע״מ, מסחר קל־וי

אח גם נותנים רמת־יגן, ,133
למוצריהם. מלאה ריות
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