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אלקטרוני רחוק שלט
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 המאפשרת מתוחכמת מערכת
 קול שינויי ערוצים, בחירת

דיגיט שעון הפעלת ובהירות,
ועוד. לי

 אוטומטית בחירה מערכת
 הקונטרסט, הצבע, את מכוונת

אופטימ בצורה והקול האור
לית
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סשסוע

לוידאו־טייס חיבור
 מיתקון כוללת הטלויזיה

לוידאו־טייפ לחיבור
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דיגיטלי שעון

ובפי רחוק השלט על לחיצה
 השעה מופיעה המסך נת

הע מספר ומעליה המדוייקת
רוץ.

-
מכשיר לכל התאמה
 מחברים גוף כוללת הטלויזיה
לרמקו ישיר חיבור המאפשר

 טייפ אזניות, נוספים, לים
ועוד רקורדר

הנבחר הערוץ הצגת
 מופיע הנבחר הערוץ מספר

 על לחיצה בעקבות המסך על
רחוק השלט

 בשיטת מסך ומנורת
 המבטיחה $1זסקג §תר)1ו1

 גבוהים וצבע אור נצילות
במיוחד.

 משוכללת לחצנים מערכת
רגישים. מסנסורים המורכבת

אופטימלית קליטה
המ בבקר מצויידת הטלויזיה

 קליטת את אוטומטית כוון
אופטימלית. בצורה התחנות

־ ־ ..........י

דיאגנוסטית מערכת
מא מיוחדת נורות מערכת
 ופתרון איתור זיהוי, פשרת
תקלה. כל של מהיר

מודולרי תכנון
הלו בנויה.בשיטת הטלויזיה

 המאפשרת המודולרים חות
 ע״י הלקוח בבית תיקון בצוע

 בלבד, אלקטרוני לוח החלפת
המכ את לטלטל צורך מבלי
שיר.

 ללא טהור צליל מבטיחה
הפרעות.

■שלסילורה
ן י א ^י ה י י ז י ו ל ט ? ל ת ר ח א
 השכלולים כל את כוללות סילודה של הצבעוניות

 לאף שאיו נוסף, משהו גם להן יש אך האחרונים,
סילורה. שרות - אחרת סלויזיה

 הצבעוניות את מכירים ואירלנד הולנד באוסטרליה, גם
 המיוצאח היחידה הצבעונית הטלויזיה — סילורה של

לחו״ל. מישראל
 שפע עם שונים בגדלים טלויזיות מבחר לסילורה
 אלקטרוני רחוק שלט כמו מתוחכמים שכלולים

אוטומ התאמה ),£16נ>1ז0ת1ט 11ותש01€ €01111-01(
 זכרון תא דיגיטלי, שעון וקול, בהירות צבע, של טית

 ועוד. ביותר נמוכה חשמל צריכת תחנות, לכוונון
 לצבעונית יש אחדים, רבים ועוד אלה לשכלולים בנוסף

 בישראל 1 למספר אותה שהפך בלעדי, יתרון סילורה של
 גדול מסריק, בכפר סילורה מפעל של הידוע השרות —

 מבטיח זה שרוח בישראל. הצבעונית הטלויזיה יצרני
 בעיה בכל ויעיל מהיר וטיפול מוגבל בלתי חלפים מלאי

 מאומנים. וטכנאים מהנדסים צוות ע״י
 הצבעונית את ובקש המקצועיות החנויות לאחת הכנס

לך. המתאימה סילורה של

סילורה
נקר-חםר־ד; ץ1ביח ואלקטרוניזןה טלויז״ה

■אחריות טירותיאמינות
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