
 יוכלו צבעוניים מקלטי־טלוויזיה
״נמחק״ שצבעם סרטים לקלוט

מחיקת־הצבע המבטל מץ חב׳ עלי־ידי שהומצא למכשיר הודות
 רב־ יפיתיח עוסקת החידה אך

 ה־ מקלטי יעבור דומים שידים
 המיוצרים הצבעוניים טלוויזיה
אחרות. הברות על־ידי

 שאבן הרעות הודתה — מץ
 משידורים צבע- את רדו.6ר יא-

 פיל־ הסרטים סדרות כמו רבים
 ב־־יבוע, תיטע האחים, דאייק,

 •מבית לאחר יעיד. שכאלה חיים
 שאין קבע לצדק הגביה הדין

 להעביר השידור רשות מחובת
 ראשי פנו בצבע, 'שידורים'אלה

בל בבקשה■ בישראל ,החברה
 מכשיר לפת־ בגרמניה מץ רת

 ע־ להתגבר שיוכל אלקטרוני,
הצבע. הסרת

 גדנוי, מיכאל מאת
כופר״האיץ״

בצב לקלוט אפשר מאמש
 הטלוויזיה שידורי כל את עים

 במקורם שהוכנו הישראלית
״מת כה עד צבע. בשידורי

ה את השידור ברשותי קו״
נק והם אלה בשידורים צבע
 במקלטי גם ב־ניהור־לבן לטו

 החזרת צבעוניים. טלוויזיה
 באמצעות מתאפשרת הצבע

 את המבטל אלקטרוני, מכשיר
 המכשיר, הצבע. ״מחיקת״
 פותח ל״י, כאלפיים שמחירו
ו מץ הברת מהנדסי על־ידי

 ב־ ההברה בבניין אמש הוצג
בני־ברק.

 מר־יזד בישראל, מץ מנכ׳יל
 תהל שהחברה .מסר פוגל, הל

הקרו בימים המכשיר בשיווק.
 המכשיר מותאם לדבריו בים.
מץ, של הטלוויזיה מקלטו1־ כיום

מ־,נ עדן, שמואל מר לדייי
ה מץ, ב־בית אלקטיוניקה דל

 שתי כגודל שגידלו מכשיר,
ב והמותקן ה־גייית קיפסאית

 אלמנט את מחזירי י המקלט, תיך
 ה־ רשות בידי ש״נגזל״ הצבע,
 סיפר לשאלת בתשובה :מידור.

 שבל עדן, מר הדגיש ,',הארץ״
ב הצבע את ״לרחוק״ ניסיון
ה את לנטרל כדי שונה צורה

 לירידה י יגרום החדש, מכשיר
המ התמונה באיכות דרסטית
שודרת.

א חודשים של עבודה לאחר
בגר מץ מהנדסי הצליחו דים

 מכשיר לפתח ובישראל מניה
 לטל־ויזיות המותאם אלקטרוני

ק ומאפשר מץ של הצבעוניות
 הרחוקים .הצבע שידורי ליטת

 המיוצרים במכשירים בצבעים■,
החברה. על־ידי
 מץ, של היצוא הטיבת מנהל

 בלפריט־ן גורפים עם נפגש כבר
 אלד. מכשירים לייצא כדי וביוון

 איתר. קיימת שבהן לארצות
בעיה.

 ויכוח מתנהל■ שנתיים כבי
השי רשות לבין מץ הבית בין

 בנושא התיקשורת ומשרד דור
 שהם משידירים, הצבע הס־־ת

 כשנה לפני צבעוניים. במקירם
 נגד בעתירה שנערך בדיון —

חברת שהגישה השידור, ישית
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שע רגל ...כדור ת ם, אחי  ברי\ ה
א תיאטרון  הכורס

ת תוכלו ת ו  אחרו
ס בטלוויזיה ש ב* הי

י סץ־צבע.
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