
 אקאי במערכת האגחים״ לינופצח האזן
לפיצות קשה אגוז לנו שאין ותיווכח

 לאוזנך מגיע ששמן סטריאו מערכנת ישנן
לבקרים. חדשנת

 ממערכות לאוזנך המגיעים הצלילים האם אך
 שמן? את אלה,מצדיקים

 חייב אתה התנשבה, את לקבל מנת על
הצלילים. שלם לחנך עמוק לצלנל

הקסטנת. טייס אח לחגמא ניקח
 הטייפ! ראשי ?איכותו את קובע באמת מה

 אגוז ומחמיר מאז מהווה משלה ראש יצור
 מכיר שאינו סטריאו יצרן אין לפיצוח. קשה

 מדויקת להעתקה הראשים בחשיבות
 סטריאו יצרן עור יש האם אך הצליל. של

? משלים כה ראשים שיצר מאקאי לבד
 חידוש מהווים אקאי, של *ס ה־ ראשי

) לראשי הודות בשלם. מסוגו ראשון ^  ה-
 מלוטשת קריסטל זכוכית יצוקים פניהם אשר
0־570 0 הקסטות ט״פ משיג x  אקאי. של 0

 המושגת לתוצאה להפליא דומה תוצאה
 מוסיקה - קרי אקאי, של הסלילים מט״פ
 באולם הנשמעת למוסיקה להפליא דומה

הקונצרטים.
0x- 570 0 ה-  לאיכות מתעלה 0

 נפרדים, 0x ראשי 3 לך מציע הוא מדהימה:
לחלוטין עצמאית כמערכת פועל ראש כשכל

 כשהמדווח נלהשמעה, להקלטה למחיקה,
?)0  בדי עד מגיע הסרט עובר עליו )4
מיקרון. 1

0- 570 0 ל־ הכל: לא שד וזה x  של 0
 משלה נזף גם משלה לראש בנוסף יש אקאי,

 משוכללת מכנית ומערכת מונעים 3ב- המצויד
 סרט של קמעה מתיחות על השומרת
הראשים. גבי על ההקלטה
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אקא קח - שלר האוזן בקול שמע
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תל-אביב. .70 הססנר אקא׳ לכבוד
 אנה על החנברתם כיצד להבין מעתין

לפיצוח. קשה 1
ספורט פרוספקט ל׳ שילח! א1
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