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 1וו*ועדוו עורב ועל הסעראו מערכות
במועט !1מטמפ ונו*■!■ למי

 יותר... פשוט בהן יש
 במערכת מבקש שאתה מה כל בהן יש

 מתקדמת; סטריאופונית
 אלגנטי, עיצוב מתקדמת, קול טכנולוגית

 סטריאו וביצועי בתיפעול, ונוחות קלות
 חידושים אלה, לכל ובנוסף הכלל מן יוצאים

אחרות, במערכות תמצא לא אותם ושכלולים
 ק*55ה- את למשל קח

^ 5ו-ם^/ע אפז$ץ4$( ז ו זש/)£0
לשרפ. הבלעדי האוטומטי הגלאי

 4ק55ה- עם
 בחיפושים צורך אין שוב

 ,שבטיים הקסטה על־גבי מיגעים
 בקלות למצוא תוכל האוטומטי הגלאי בעזרת

 ולבצע עליך האהוב המוסיקלי הקטע את
הבאות: הפעולות את אוטומטי באופן

 הבא המוסיקלי הקטע אל לדלג )1
לפניו. ולעצור

ולנגנו. הבא הקטע אל לרלג )2
 לפניו. ולעצור הקטע תחילת אל לחזור )3

ולשו. המוסיקלי הקטע תחילת אל לחזור 14
\2 2 0 6§

 מנבר/מקלט הכוללח: משולבת מערכת
 בעל טייפ-דק * גלים, 3 בן סטריאופוני

 לוח ומכוון הידראולי קדמי הטענה מנגנון
 משוכלל, חצי־אוטומטי פטיפון * סגולי.
המופעל מגנטי ראש בעל

 מנוע על־ידי
 אינדוקטיבי

 קטבים. 4 בן
 לכל בנוסף *

אלה,

 הגלאי 4ק5$
 האוטומטי

 הבלעדי
שרפ למערכות

8 6 - 3 2 ( ^
 הכוללת: משולבת מערכת

 סטריאופוני מגבר/מקלט *
 בעל טייפ-דק * גלים. 4 בן

 מונה עילי, הטענה מנגנון
 אוטומטי העברה ומנגנון סיפרתי

 חצי פטיפון * . 002 לקסטות
 בזרוע המצוייר משוכלל, אוטומטי

 ובנוסף סטאטי. באיזון המתואמת
 4ה־$$ק מיתקן אלה. לכל

דרכיוונית. ביקנרת בנורת המצוייר

36-400£
 לתקן המתאימה משולבת 1-1!ח- מערכת

נאוס 45500 הגבוה הסטריאופוני
 2><25 בהספק סטריאופוני מגבר/מקלט *

 רחבה תדרים היענות בעל ,8א.4.5 וואט
 המועברות קבועות, 1=11̂ תחנות 5 * ביותר.
 סנסור באמצעות קל, במגע

 להגברת ומחקן אלקטרוני.
נמוכות־שצמה. רז4 תחנות

 בעל דולבי. טייפ-דק *
 עילנמונה הטענה מנגנון

 ומנגנון סיפרתי
 אוטומטי העברה

0 לקסטות 0 2
אוטומטית מערכת *

 פטיפון * ).410 ההקלטה עצמת לבקורח
 רצועה, בהנעת משוכלל, חצי-אוטומטי

 אנטי-סקייטינג מיתקן מגנטי, בראש המצוייר
הידראולי. זרוע ומגביה

[:86-450
 לתקן המתאימה משולבת 141רז- מערכת

 נאום 45500 הגבוה הסטראופוני
 50 - 400£ - ה לנתוני דומים נתוניה
 4ק55ה־ מיתקן אלה, לכל בנוסף

כיוונית. דו ביקורת בנורת המצוייר
 שרפ של המשולבות המערכות מן אחת כל

 עצמה. בפני מושלמת יצירה היא
 כדי פרט לכל הוקדשה מירבית לב תשומת
 מירבית הנאה להפיק תוכל שאתה

 הן אלה עליך האהובות היצירות מן
לפניו. הולך ששמו ענק ענק. יצירות

צזסם! (££>וז חדשים. לעולים גם המכירהחשמל. למכשירי מובחרות ובחנויות ל. א בש לצרכן, במשכיר שלום, בו בבל המרכזי, במשביר בשק־ם, תמצא שרם של האיכות מוצרי את
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02־533817 טלפון: ירושלים אסמגובע־מ היבואן:.


