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כמנבן! של״סייקו״
 הפלא הזא זר. דיגיטלי קוארץ״ סייקו ־׳ שעון

.־־סייקי״ של ז8 - ה נזסידרת הטכנולוגי

 שניות. דקות, שעות, הכל: לן־ מגלה הוא
שבוע, יום  תאריו־י. חודש, ב

 לסטופר, הופך הוא כפתור בלחיצת
 1 יצלצל גם הוא - תרצה ואם

ד בו בחר בונד שג׳יימס הפלא מה אז
 לדחוס הצליחו כיצד הוא הגדול הפלא אבל

 ״קופסה״ לתוך פונקציות הרבה כל־כך
 זוהי אכן, ד כל־כך ועדינה קומפקטית

״סייקו״. שפיתח המיקרדאלקטרונית הטכנולוגיה

 הקוארץ שעון את מכר כש״סייקו״ התחיל זה
ל ונמשך - בעולם הראשון כ  הדרך אורך ל
ש ״סייקו״ את שהעמידה טכנולוגית בתנופה  ברא

אחר. שעונים יצרן כל לפני הקוארץ. שעוני יצרני
 באה ״סייקו׳ שעוני של הטכנולוגית העליונות

 ואמינות. דיוק עיקריות: תכונות בשתי ביטוי לידי
 חלקי כל את בעצמו מייצר ש״סייקו״ העובדה

ן אותו עונד בונד ג״ימס גםביותר. לאמין אותו עושה השעון

עד מדברים המספרים הרי ־ לדיוק אשר  ב
 פחות של לדיוק מגיע קוארץ׳ ״סייקו :עצמם

בשנה. דקות 3מ־
ד בד  ״סייקד מקפיד הטכנולוגית התנופה עם בב
 מידה לאמות בהתאם השעון של עיצובו על
אנוש. הנדסת של
 הוא ־ בתצלום המופיע השעון - ק8 גם לכן

ה. ביותר והפשוט הנוח הרב־תכליתי השעון על הפ ל

 של המוצלח השילוב :ות
טכנולוגי תחכום

ל ופשטות עו  דגמי נמכרים - בתפ
 ״סייקו״ של הדיגיטלי הקוארץ

בעולם. מסוגו אחר שעון מכל יותר
 ביותר הגדול המימון סייר,ו״ ל

 מהם אחד :קוארץ שעוני של
שותיך. על עונה בודאי דרי

ת בוא  ?8 דגמי את לראו
המובחרות. השעונים בחנויות
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 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי
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