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 של'סלו היוקרתית הסטריאו סדרת

ץסאחדכולויהיוכמוה.
 ^ האלקטרוניקה מתרחש.בשדה שנים לכמה אחת

א• נזכנולוגי. והישג דרך פריצת המהווה מיוחד אירוע . 
\ . • המחר. את המקדים

<>ו5 55של״סניו״- היוקרתית המערכת היא כזו ^0^0 
 עם סטריאופתוות מערכות של חדש דור המייצגת
׳ \ תקדים. ללא צליל ואמינות תיחכום

 להאמין: כדי לראות צריך שבה השיכלולים את
 אוטומטי, סרוו במנוע ט.וק).מצויד5 0 401 פטיפון

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

 ח יחידותח).קו״ו* משתי המורכב אמפליפייר
 . תדר ומרחב 2 >< של׳״ססו הספק עם £103 £55

2*100.000 7 . 2(55 0 £105 ^ ק לך חקהמאפשר6 .
 • סו -100,000*2—ב ו״טרבל״ להפוךרנדירויות״בס״

 ״£ ושידורי בינוניים גלים קולם ?)1.015 ד55טיונרו
י 12 לקביעת זיכרון במתקן מצוייד קווארץ. בפיקוח

 של דיגיטלית תצוגה עם מראש, שידור ערוצי
/ הנבחר.• הערוץ .

 הקליטה את .מכוון1£1_05 '551£ טיימר אודיו
 פעולות 10 מבצע בחירתך, לפי מסויימת שעה7
דיגיטלי. שעון הפעולו/ע״י את ומציג רון2זי

 וראש.*^ ״דולבי״ במתקן )נח$יד£1_05 0601 דק טריפ
 מתקן עם סרוו מנוע יש^[ מתכת. מיוחז/לקסטות

ה. אוטומט/לעצירה ט ס ק ל ףג סו  פלורסנט תצוגת ב
השידור. או ההקל?ןה £><נל מדווחת דיגיטלית

ד 551 סופר□ סני ״ ל ת די ע ל ב דז/ חי היי קנזו ס ס  עם ^
 צלילים מפרידחעמבודדת .היא 100 שד&ס דינמי מרחב

שומם ביותר. הקטן הרז^) את גם ומשתיקה בתדרים
בשלבים, ,0115£ 55 מערכת את לקנות אתרדיכול

ת.. בבוז או ח א
 מיוחד ומתק! כסף, או שחור בצבע ■גימור לבחירתך

ל0ו> כ ל ( החלקים. ^
י מענליס׳ רמקולים התאמנו זו. יוקרתית למערכת

מרק- מתוצרת  אמין, צליל מפיקים *£££.הם£55.1דנ
 בקלות עומד מהם אחד וכל עיוותים, וחסר טהור

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

 מקורי וצליל משיכלולים של״סניודתהנה אחרת
 אחרות. במערכות תמצא שלא
*ח.0> ק1ט.5 55 לך גם תהיה אחד יום אבל
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