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

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

ה זו התרת בלתי תהי או מערכת לך ו  יוקרתית סטרי
מעולים: מפריטים המורכבת

3א*¥0 ^ 2016 סטריאו רסיבר
 האמפליפייר וטיונר. אמפליפייר של משוכלל שילוב
ק ומעבר מעל צלילים מפיק פ ס ה שום ל  שלו: הר

.8.191.5 2x161/1/3115, ם חו ת  .40—20,000 82 תדרים ב
 גבוהה, בתדירות עיוותים למניעת מיתקן בו יש

 . נקי״ ״נקי צליל המבטיח
 .8353/1־ו61נ16ב־ בנפרד לשלוט אפשרות

 אליו לחבר וניתן 100)10653 בכפתור מצויד הוא
אוזניות. וזוג רמקולים 4

קן מצויד הטיונר ת מ  811/1 19101109 ב
ת בקליטה מצטיין והוא  אופטימלי

 הפרדה בו יש מהפרעות. ונקיה
שלמת סטריאופונית  )182ב־ 40)18(מו

.1.2 1911/ — מצויינת 6191 ורגישות
5א*¥0 קד 20 פטיפון

 מהירות בקרת עם ברצועה מונע
 אוטומטי: חצי הפטיפון אלקטרונית.

ה מוחזרת הזרוע מ מקו  כשהיא ל
 הזרוע התקליט. לסוף ביגיעה

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

המקצועיים: נתוניו
18( 60 83110 3 עעס/\/\ + 8101167 > 0.1ס/0. 8/

 מערכת
סטריאו
״סלד

מפתיע במחיר1
5־. , 3 9 ב^מז0

וח££ק_£55 ק—203 0 רמקולים
 בדנמרק המיוצרים מעולה באיכות רמקולים

ם אמין בצליל ומצטיינים אי ת מ  למערכת במיוחד ה
שוכללת סטריאו ם כל־כך. מ חו ק ,38—20,000 82 שלהם התדירות ת פ ס ה ה  .451/1/3113 8.11/1.5. המירבי ו

ל בכל יחידות: 3 רמקו
.1/1/00161;־ 11/11)11־3096; ס0ווז6 1״\6616ז

ת השווה ״סניו״, מסוכני לאחד היום עוד בוא  צלילי א
ת למערכות זו מערכת  ותן — דומה במחיר אחרו
יום. בכל שומעים לא כזה דבר להחליט. לאוזניך

דנזערכוו רהיט
דזינס!
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' + במזומן שקל ̂ל3£ונץילשת 6 א) חינם ולקבל ״ כ ל ק ש ^ג ל־- ש ס
- למערכתחברת מתנת ה ל ו כ

כ״א) שקל 630של־. תשלומים 6שקלבמזומ!+ 2,695(או־.

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

 ; 20 גבירול ,אבן להיט״, ״סלון ; 9 העם אהד שלום״, ״כל־בו ;הסכר ע״י ,92 דיזגגוף ״בליצר״, ; 23 ד,עליה ״אלדאי", ; 20 ד,עליה ״אליאס״, ; 19 העם אחד ״אורית״, :תל־אבים
הסטריאו״, ״בית ;מאירהוף ככר ״אדיב״, חיפה: סנטר. דיזנגוף קוגן״, ״שווק ;17 ישראל מלסי ככר בע״מ״, •״רפידור ; 177 גבירול אבן קסטל״, ״רדיו ;8 בן־יהודד, פספורט", ״פוטו

חנוך״, ״לני ; 11 פינס אלקטרוניקה״, ״גד : ירושלים .1 הבנקים הבנקים״, ״סלון ; 59 הרצל שירי״, ״סטריאו ; 13 הנביאים אלקטריק״, ״כל ; 1 הרצל חיפה״, אור ״כל ; 10 הנביאים
אלקטרוניקה״, ״עמטל : אילת .72 אגריפם ״שריג״, ; 5 לונץ קול״, ״דדיו ; 10 הלל בן ״רדקס״, ;המגדל פסג׳ ,22 הלל שור״, ״צבי ; 24 סירא בן אלקטרוניק״, ״מ. ;כלל מרכז ,97 יפו

 ״צלילי :גבעתיים .88 עקיבא טוב״, ״אלקטרו :בני־נרק מסחרי. מרכז ״אלקטרון״, :בית־שמש .98 הרצל ״איתני״, :באר־שבע .8 יריחו הסטריאו״, ״מרכז :אשקלון עברונה. מרכז
סמואל הרברט לסטר״, — מכירות ״מחסן ;21 הנשיא אלקטרוניקה״, ר. ״פ. חדרה: .16 סוקולוב ״אמפיסל״, הרצליה: .443 התאנה יצחק״, ״פילים דימונה: .117 כצנלסון המוסיקה,

 ; 15 הנציב שמואל ״הל־אור״, : נתניה .68 הרצל פאוזי", ״סלון : לוד מסחרי. מרכז סוריה״, ״רוני : ירוחם .45 הגליל שימי״, ״סטריאו : טבריה .77 סוקולוב טוס״, ״פופ :חולון /ב.72
 וזמר״, ״צליל :קיראון .12 מוהליבר ״טכנוער־אלסול״, ;4 מוהליבר חנוך״, ״רדיו ;11 ההגנה ״לירון״, ;פתה־תקוה עמי. בן קול״, ״אור ענו: .12 בנימין שד־ הסטריאו״, ״מרכז
 סבניה. פלדמן״, את ״אשרי : קרית־ביאליק .3 ירושלים שד׳ ״נפתלברג״, : קרית־ים חיפה. מפרץ אלקטרוניקה״, ״חצרוני : קדית־אתא הוד. מרכז דני״, ״לוגסי :קרית־טלאפי מסחרי. מרכז

 :רמלה .4 הפועלים בית אלקטרוניקה", ״חזי :■רחובות .20 תרמ״ב בעצמך״, זאת ״עשה ; 10 ביאליק זקרי״, בן ״סלון :ראשון־לציון .6 השופטים הקריה״, ״טרקלין : קדית־מוצקין
.29 מודיעין רובי״, ״סטריאו ;תיבת־ציון פינת הרואה אלקטרוניקה״, א. ״א. :רמת־נן .2 ביאליק אוניברסל״, ״אסתר

ר חי מ ה ף * ק תו ד31.10.1980.01 עד ב ד\\1א


