היי־פיי ל אוזן
קסטות ההקלטה של (  701הן שם דבר בעולם כולו.
רוב יצרני הסטריאו הגדולים בעולם ממליצים עליהן
ומשתמשים בהן בעצמם.
יתר על כן ,קס טות (  701הן היחידות הנותנות לך
אחריות מלאה לכל החיים! שתי עובדות אלה בלבד
מהוות את ההוכחה החותכת ביותר לאיכות הבלעדית של
( .701
אך קס טו ת (  701מצטיינות בשורה של יתרונות בולטים,
נוספים:
 .1רמת התפוקה הגבוהה ביותר.
 .2חוסר כמעט מוחלט של רעשים ורחשים.
 .3מינימום עיוותים.
 .4טווח דינמי הרחב ביותר.
 .5היחידים המאפשרים ניצול מקסימאלי
של יתרונות המערכת שלך.
 .6סופר אוילין )בדגמי  — (8/3,הציפוי
המהפכני המונע את שחיקת ובלאי ראש
המערכת.
 .7סרט ניקוי ראש המופיע בתחילת ובסוף
כל קסטה.
 .8מבנה הק ט ס ה משוכלל ,מדוייק ואמין
ביותר.
שילוב כל היתרונות הללו ,הוא שעשה את
(  701ליצרן קס טו ת האיכות הראשון
בעולם .אך זה עוד לא הכל.
(  701מציע לשוחרי הסטריאו מבחר מגוון
של דגמיהם ואביזרי עזר להנאה מושלמת:
 .1ק ס טו ת דגם ס — למערכות ביתיות,
ניידות ולרכב.
 .2ק ס טו ת דגם ס — /3איכות שיא לבעלי
מערכת משוכללת ללא מצב ראש
 019110X1 010X 107 ) 1א ס.
 .3קס טו ת דגם • — 8/3עם ציפוי סופר אוילין
המהפכני ,לבעלי מערכות משוכללות עם
מצב ראש .09110X110X1 010X107
 — 07X1/30X17712711 9 7 /3 0קס טו ת מיוחדות
לנקוי ראש המערכת ,מהשדות המגנטיים המצטברים
עליו לאחר שמוש ממושך ,והפוגעים באיכות הצליל.
 .5ק ס טו ת לנקוי ראש .כל הקס טות של (  701מצויידות
בתחילתן ובסופן בסרט נקוי ראש .אך עבור מי
שמשתמש גם בקסטות אחרות ייצרנו קס טו ת מיוחדות
לנקוי ראש.

 .6קס טות  7788ס א  — £לשמוש במזכירות אלקטרוניות
ומכשירים מסחריים דומים.
 .7מיקרו קס טו ת — למכשירי הכתבה )דיקטפון(
 .8ק ס טו ת למכוניות.
 .9טסט קס טו ת — לכוונון וכיול מדוייק של המערכת
שלך.
 .10ארונות דקורטיביים לאחסון קסטות.
אם ברצונך להפיק את מירב ההנאה מהמערכת שלך —
לך בעקבות ענקי הסטריאו ,בחר במובחר — בחר ( .701

וע מה ג ם היי־פיי לעין
קס טו ת הוידאו של (  701הן הראשונות ועד כה היחידות המעניקות לך
נאמנות אמיתית למקור)היי־פיי( זאת בזכות שילוב של מספר יתרונות
בלעדיים.
ציפוי סופר־אוילין המהפכני ,הבלעדי ל 1(-ס  ,7מונע בלאי ראש
המערכת מונע עוותים ,מונע דעיכת צבע ,מונע
התכווצויות הסרט ומבטיח תוצאות הקלטה
אופטימאליות.
 .2כל מרכיבי הקס טה מצטיינים בתחכום ושכלול
מירבי ודרגת אמינות ללא תחרות.
 .3 .בקרת איכות קפדנית ביותר.
 .4ידע ונסיון מקצועי של שנים רבות במחקר ,פיתוח
וייצור מוצרי ההקלטה הטובים בעולם.
אלה הן הסיבות מדוע אולפני הקלטה מקצועייים
ותחנות טלויזיה בעולם כולו מקליטים את תכניותיהם
על סרטי הויד<(ו של ( .701
אלה גם הסיבות מדוע כדאי לך להעדיף את ( .701
(  —701קס טו ת הוידאו המתאימות לשיטות 3/98
ו־  . 8£7/3למי שיודע להעדיף את הטוב ביותר!
ג

<וכדד

4־*

הקסטה האבסולוטית .באחריות.
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