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של׳סניו: היוקרתית הסטריאו סדרת

כמוה. יהיו כולן אחד יום
 האלקטרוניקה בשדה מתרחש שנים לכמה אחת

 טכנולוגי והישג דרך פריצת המהווה מיוחד אירוע
המחר. את המקדים

 \/ח׳0> ח1כ!_5 55של״סניו״- היוקרתית המערכת היא כזו
 עם סטריאופוניות מערכות של חדש דור המייצגת
 תקדים. ללא צליל ואמינות תיחכום

 :להאמין כדי לראות צריך שבה השיכלולים את
 אוטומטי,' סרח במנוע פטטקגמצויד 0 401 פטיפון

 עם היטב מאוזנת וזרוע קווארץ בקרת ישירה, הנעה
נמוך. תהודה תדר

 ק0ח£׳\׳\ יחידות:ו).ק^ו\/ משתי המורכב אמפליפייר
 תדר ומרחב 2א של׳״ססו הספק עם טסק3ק55
 לך ק.ק^/־^חקהמאפשר1ט3 055)2 .7 100,000*ח

סו. -100,000142—ב תדירויות״בס״ו״גורבל״ להפוך
 ו״יז ושידורי בינוניים גלים ק>,קולט1ט5 ד55טיתח

12 לקביעת זיכרון במתקן מצריד קווארץ. בפיקוח

 של דיגיטלית תצוגה עם מראש, שידור ערוצי
הנבחר. הערוץ

 הקליטה את ק).מכוון1ט_5 £551 טיימר אודיו
 פעולות 10 מבצע בחירתך, לפי מסויימת לשעה
דיגיטלי. שעון ע״י הפעולה את ומציג זיכרון

 וראש במתקן״דולבי״ ט_וק>.מצויד5 ם60דקו טייפ
 מתקן עם סרוו מנוע בו יש מתכת. לקסטות מיוחד

 פלורסנט תצוגת קסטה. כל בסוף לעצירה אוטומטי
השידור. או ההקלטה על לך מדווחת דיגיטלית
 עם ל״סניו״ בלעדית יחידה ק>.זוהי1ט3 א55ן סופרס

 צלילים ומבודדת מפרידה ססבהיא 88של דינמי מרחב
 ביותר הקטן הרחש את גם ומשתיקה שונים בתדרים
בשלבים, <ז1ט3 55מערכת את לקנות יכול אתה

אחת. בבת או
 מיוחד ומתקן כסף, או שחור בצבע גימור לבחירתך

החלקים. סונ^/סולכל
מעולים רמקולים התאמנו וו יוקרתית למערכת

 אמין, צליל מפיקים ח££יו.הם1=ב53דנמרק- מתוצרת
 בקלות עומד מהם אחד וכל עיוותים, וחסר טהור

וואט. 200 עד בעומס
 סטריאופונית מערכת בכל כרגע תסתפק אס גם

 מקורי וצליל משיכלולים של״סניו״,תהנה אחרת
 אחרות. במערכות תמצא שלא
\/ח.0>ו 8105 55לך גם תהיה אחד יום אבל
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