
 טנבה־־פי־צבע לה קנראים
תר לה ניטו פי־ד ת1נ1י

מנטולמת בקרה
לי מותקנים צבע" פי טובה ב״סאבא  מעג

 - מתח בקרת ומשוכללים; רבים ובקרה הגנה
ה וולט 250 עד 16-מ־ס הרשת מתח לייצוב  ולהגנ

מיים מתח שינויי מפני ך0המ מנורת על  פתאו
 לשמירה - קליטה הגנת חייה. אורך המקצרים

ה תמונה על  מהפרעות מושפעת שאינה נקי
 חשמליות
 ברקים חיצוניות,

 בקרת וסערות.
 לשמירה - צבע

 הצבע רמת על
 בכל הרצויה

ה אי תחנ תנ  ו
קליטה,

באנרגיה חסמן
ה צבע״ פי טובה "סאבא ם בשיטת בנויי סי  הכרטי

ס כל האלקטרוניקה. בעולם ביותר המתקדמת  כרטי
ם. רכיבים לאלפי בערכו שווה  בעת אלקטרוניי

 מחליף הצורך,
ת א אי טכנ  הכרטיס ה

 פועל והמכשיר
 צריכת כחדש.

 היא האנרגיה
ת  וואט 70מ־ מינימלי

 לסאבא בלבד. לשעה
טלי שעון  בעל דיגי

 קבועה, שעה תצוגת
 לוידיאו־טייפ התאמה
ת או אזניו  ומצג סטרי
מואר. תחנות

!?־!מ רמקנלים
 משחזרת ,צבע״ פי טובה של״סאבא הקול מערכת

צלילי את בנאמנות

מרחנק פוליסה

 צבע" פי טובה
ומטליק אגוז בצבעי להשיג

תדיראן עורנת
 והשרות האחריות צבע״ פי טובה ל-״סאבא
 דבר לשם הפכו אשר תדיראן של המעולים

ואדיבות. זריזות באמינות כשהמדובר
המובחרות. בחנויות להשיג

הצבע נזדנת
ת הבקרה מערבת טומטי  האו

מקו, הצבע, גוון על מושלמת בצורה שומרת  עו
ם מושלמים בצבעים קולט אתה וייצובו. חדותו  ג

נשמרת הצבע איכות וחלשות. תחנות.רחוקות
 שנות לאורך
רבות. שמוש

 על הפיקוח
 הצבע בקרת

 בלחיצה מתבצע
 כפתור על

 או במכשיר
רחוק. בשלט

 - המשדרים
קונצרטים,

 מוסיקליים, סרטים
 וקצב, פופ מוסיקת

 נשמעים כולם
 אתה כאילו בביתך

 במקום נמצא
התרחשותם.

 יכול אתה בביתך צבע" פי טובה ״סאבא עם
בכורסתך. לשבת ולהמשיך המכשיר את להפעיל

 העברת וכיבוי, הפעלה
 הגוון שינוי תחנות,

 והקונטרסט
 הקול הגברת

בולם - והחלשתו
 מושבך ממקום נעשים

כפתור. בלחיצת
ה "סאבא־פי־צבע"  הינ

 היחידה הטלויזיה
 הייצוב כפתור בעלת

טומטי  ערוץ על אופטימלית המתביית האו
 20מ־ צבע״ פי טובה "סאבא לרשותך השידור.

 תחנות ו6 עד בדגמים 26ו־״ 21"
רחוק שלט ובלי עם

סאבאסנבהפיצבע
ה טלויזיה קניית ן אינ י י  לכן, בכך, מה של ענ
ס היטב. ולשקול לבדוק כדאי כנ ת הי  הקרובה לחנו

 בקש חשמל, למוצרי
 סאבא את לראות

 השווה בפעולה,
 הטלויזיות עם אותה

שבחנות האחרות
ע ותבין  קוראים מדו

"סאבא־ טלויזיה לה




