
כזה: דבר נשמע לא עוד
 מערכת לה: לסרב שאין הצעה בשבילך יש ל״סניו״

 לשמוע שצריך וטהור אמיו צליל בעלת סטריאופונית
 הזדמנות נצל פעמי. חד מבצע ובמחיר — להאמין כדי

 יוקרתית סטריאו מערכת לך ותהיה זו התרת בלתי
מעולים: מפריטים המורכבת
5א*¥0 40* 2016 סטריאו רסיבר

 האמפליפייר וטיונר. אמפליפייר של משוכלל שילוב
 שלו: הרשום להספק ומעבר מעל צלילים מפיק

.8.114.3 ¥113113 2x16, 40—20,000 8*תדרים בתחום. 
 גבוהה, בתדירות עיוותים למניעת מיתקן בו יש

 .נקי״ ״נקי צליל המבטיח
 .8335/1ז61נ16ב־ בנפרד לשלוט אפשרות

 אליו לחבר וניתן סס_ו0ח633 בכפתור מצויד הוא
אוזניות. וזוג רמקולים 4

 6191 11401109 במתקן מצויד הטיונר
 אופטימלית בקליטה מצטיין והוא

 הפרדה בו יש מהפרעות. ונקיה
 )182ב־ 4008(מושלמת סטריאופונית

.1.2 1141/ — מצויינת 8114 ורגישות
5א*¥0 קד 20 פטיפון

 מהירות בקרת עם ברצועה מונע
 אוטומטי: חצי הפטיפון אלקטרונית.

 כשהיא למקומה מוחזרת הזרוע
 הזרוע התקליט. לסוף מגיעה

 נמוך. תהודה תדר בעלת היטב, מאוזנת
 מרשים. ובשקט ביציבות פועל הפטיפון

המקצועיים: נתוניו
1/1/01/1/ + 8101161־ > 0.10.ס/ 3א/ 83110 60 08

מערכת
סטריאו
״סניר

מפתיע במחיר
ב̂מז5,390־.

ח££ק1_£53 ק—203 0 רמקולים
 בדנמרק המיוצרים מעולה באיכות רמקולים

 למערכת במיוחד המתאים אמין בצליל ומצטיינים
 שלהם התדירות תחום כל־כך. משוכללת סטריאו

ההספק ,38—20,000 8*  .45 1/1/3113 8.11/1.3. המירבי ו
יחידות: 3 רמקול בכל

.1/1/0016;ז 11/1101-3096; 00016 11/1/66161■
 צלילי את השווה ״סניו״, מסוכני לאחד היום עוד בוא

 ותן — דומה במחיר אחרות למערכות זו מערכת
יום. בכל שומעים לא כזה דבר להחליט. לאוזניך
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״סניו״ של ומהודר ״י?לל במחיר
^ 1ג50— (או במזומן _שקל2׳7• + במזומן שקל כצ,ג לתש 6

שקלכ״א) םשלד־-^ל חינם ןלקבל
- הכיל מתנת

כ״א) שקל 630של־. תשלומים 6שקלבמזומן* 2,695(או-.

)02(245283 טל. ירושלים ,2579 ת.ד. בע״נז בינלאומית אלקטרוניקה ס.ט.ס. היבואנים:
).02(224829 טל. ,10 לונץ רח׳ ירושלים:)•04(740495—725681 טל. ח. מפרץ ההסתדרות, שד חיפה:)•03(269858—210068 טל. ,91 החשמונאים ,חז אביב:—תל

ר חי מ ה ף * ק תו ד.31.10.1980 עד ב * ד\ץ$1


