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טלמוטיקה. המוניטין: בעלת מהחברה אישי יבוא בתנאי

 שהותאמה זו, משוכללת יוקרה מערכת
בארץ, והמוצעתילראשונה עבורך במיוחד

 החברות מתוצרת מיחידות מורכבת
וכוללת: בעולם המובילות

ושז=ו/ושז\/, סטריאופוני, טיתר/אמפליפייר *
״יפן ,1־11זץ7א*ז מתוצרת -ח,1030 דגם )2x307(

ל״י 26,875 מחיררגיל-
 96080 דגם רצועה הנעת סטריאופוני, פטיפון *

 מקוריים, ומכסה בסיס כולל ארה״ב, ,8.1.0.מתוצרת
 171־91 £0 דגם אליפטית יהלום ומחט מגנטי ראש

ארה״ב ,£3חטא מתוצרת
ל״י 12,875-. רגיל מחיר

ז\/1וזאן/0 דגם רמקולים זוג ★
 שימושי ־ו*,הספק1£0א*-)-5או0 (תוצרת1

 הרמקולים ותיבות הרמקולים .5077 עד
בארה״ב. מיוצרים

ל״י 21,270.מחיררגיל-
 המערכת של הרגיל מחירה

ל״י 61,020-. הוא:
אי מחירה תנ  ב

א בו שי- י ל״י 45,765 אי
מ.ע.מ. כוללים המתירים כל

 המלאי. גמר עד בתוקף המבצע
לדולר ל״י 27.— של שער לפי ★

 המיסים, כל את וכולל במזומן התשלום
 הלקוח. בבית והתקנה הובלה, שחרור,

 לך ורוכש ממשי מחסכון נהנה אתה כך
בשוק. ביותר הידועה היוקרה מערכת את

נוספים: מיתרונות גם נהנה אתה
טלמוסיקה. מעבדות ע״י מלאה, אחריות שנות 3 <
בביתך. המערכת תהיה כשבועיים תוך •

 לראות ובקש המורשים הסוחרים לאחד הכנס
 בעולם הטוב היי־פיי הסטריאו את ולשמוע

טלמוטיקה. של
 עליה? שחלמת המערכת זו האין

בביתך... להיות יכולה היא ובחגים
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765071 טל. גבעתיים, .1 כורזין

המורשים: טוחרינו אצל רק והזמנה הדגמה
 שדה אלוף פינת ,1 כורזין — התצוגה אולמי — ״טלמוסיקה״

).22.00—19.00 במוצ״ש (פתוח
 .43 יפו רח׳ ״אמפיסל״, .97 יפו רח׳ כלל, מרכז חנוך״, — ״לני

 מוצ״ש). (פתוח 12 אחד־העם רח׳ שמחה״, של ״סטריאו
מוצ״ש). (פתוח 137 הנשיא שדרות ״טרמולו״,

מוצ״ש). (פתוח 16 דבורה רח׳ שמחה״, של ״סטריאו :מוצקין קרית
: ד ו ד ש א׳. מסתרי מרכז ״אלקטרוטון״, ד׳. מסחרי מרכז כהן״, ״החשמל א

.4 הפועלים בית רח׳ האלקטרוני״, השרות — ״חזי :ת ו ב ו ח ר
: ן ו ל ו .88 סוקולוב רח׳ סבוי״, ״סלון ח
: ע ב ש ־ ר א .197 קק״ל רח׳ המוסיקה״, ״מרכז ב
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