
אי ק  בעצמו מוצא 6X1̂ 10 א
ע. שברצונך ע1;נ7ה ארב מו ש ל
 אתסרט ושוב הלוך הרצת פטמים כמה

 ההקלטה.בחיפושאחרהקטטשרצית
 לחפש. תצטרך לא יותר לו? להאזין

0^110 ל- x  של החדש הקטטות טייפ 1
 קטט מטרכתאוטומטיתלאיתור אקאי.

 לטשות. שטליך קו.כל55 הרצוי- ההקלטה
 טד האוטומטי הסורק את להפטיל הוא

 הרצוי המוקלט הקטט להופטתמספר
 שלך ההשמטה-הטייפ כפתור טל וללחוץ

 הקטטהמבוקש יתבייתבתוךשניותטל
בהשמטתו. מיד ויחל

 הזכרון כפתור טל ללחוץ רק טליך האזנה.
 מאופס. כשהמונה ההקלטה תחילת ט□

 ההשמטה כפתורי טל לחץ ההקלטה. בגמר
 והחזרה-הסרטיחזורלנקודתההתחלה

תחל וההשמטה

אי ק מו מוצא ^10 א צ ע  ב
ה־ססס. ודרג77נ אוב

 אין לחוץ. אינו ההשמטה כפתור כאשר גם
 מטרכת ה-ססס. נקודת את לחפש מה לך

 אוטומטי ובאופן מקרה בכל תחזיר הזכרון
 זו. לנקודה טד החדש ההקלטה קטט את

 נמנטתשחיקתראשיהטייפ.הנגרמת בכך
גבוהות במהירויות בסרט חיכוכם בטת

ה ב פ ה מ מ אי- ק ה. א כ פ ה מ ל
 מקו אחד מכשיר רק הוא 0x ^10 ה-

 .80ה- לשנות אקאי של החדש המוצרים
 במבנהו הן מהפכני פיתוח טבר כטמיתיו

 למטרכות נוסף החיצוני. בטיצובו והן הפנימי
 וה- קו55 החדישות- האלקטרוניות

̂ו ̂ו-צס 10 ה- מצוייר שהכרת. צקסו/אשו  ו
 ומדוייק מהיר לכיוון דיגיטלי בקרה בלוח

 קסטות סוגי ובבורר ההקלטה טוצמת של
 טל להקלטה אידאלי מכשיר אותו הטושה
 ראשי את בו תמצא טור מתכתידר קסטה

 מרווחים טם לאקאי הבלבדיים סופר צס ה-
 ותחום ולהקלטה להשמטה טצמאיים

הרץ! 19.000 טד תדרים

מו מוצא 0X 1̂ 10 זאי7א צ  בע
ת ת א ל חי  ה1זלנ7הה ?טע7 מ

ש. החד
 למצוא כשטליך גם כאן״ לחפש מה לך ״אין

 זמנך. טל חבל חדש. הקלטה קטט תחילת
̂ז-ץ 10 ל-  ס1£וק0(ץמ מטרכתזכרון 0ו

 את טין כהרף טבורך המוצאת מתקדמת.
 באמצט הוא אם גם המוקלט. הקטט תחילת
לצורך והן חוזרת הקלטה לצורך הן הסרט,
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