
ה: הגרמנית את מציגה פיילוט ש חד ה

 פיילוט של החדשה הגרמנית הטלויזיה
 חדשנית. גם היא חדשה. רק לא היא בצבעים

 לצבעונית אותה הופכים שבה החידושים
:הזמנים בכל ביותר הטובה

.26"מטך •
להזמגה: ניתן •
ק31/8603רח בשיטת •
רחוק שלט ללא •

 הגרמנית פיילוט של )0\/א38ו5השילדה(
 טכניים סטנדרטים בתוכה מאחדת החדשה

 קרה שילדה זוהי יד. בהישג כה עד היו שלא
 צריכת את ומפחיתה יתרה התחממות המונעת

 חיי על מירבית שמירה כדי האנרגיה,תוך
 מודולרית בשיטה בנוייה השילדה המרכיבים.
 השונים המעגלים של מתמיד פיתוח המאפשרת

ויעיל. מהיר ושירות
 אלה, ).מעגלים10-3(המשולבים המעגלים
 בטכניקה מצטיינים המקלט בגוף הנמצאים
 יציבות את תמיד ביותר,המבטיחה מודרנית
התמונה.

החדיש המימד זהו א.£1ו00א50ו/וו מסך מנורת
לטלויזיות מסך מנורות יצור בטכנולוגית ביותר

:וחשובים רבים יתרונות א55ו00)(50ל־ו/\ו צבעוניות.
 גבוה הארה עוצמת — 5ס555.5500£17>וו54■דז •

 ובהירים, טבעיים חזקים, צבעים המבטיחה
יום. באור גם

75 י  ביותר גבוהה חדות - ו-סוו-ו 00א0/
 הזרחניים לפיגמנטים הודות המתאפשרת

המסך. בתוך הספוגים
 מתאפשרת הגבוהה החדות - אסוא £005 י

 של במינו מיוחד חדיש למבנה הודות גם
 הרשת מתח והגברת האלקטרוני התותח

)017155.(
 את המרככת מערכת - 5051 514551 •

 והזרם, המתח של הפתאומיים המעברים
 המכשיר, של העדינים המרכיבים על שומרת

 של המזיקות תוצאותיהן את ומבטלת
החשמל. הפסקות

.7£1נ)£.01¥1ח£זטק 3צ5ז£1ב״^ מצוייד רחוק שלט
 בצבעים הגרמנית פיילוט של הרחוק לשלט
 רק לא אלקטרוני,הזוכר זכרון עם מיוחד מחשב

 אלא השונות, התחנות של המדוייק הכיוון את
 ובהירות חדות הקול, עוצמת על שולט גם

 על שולט אף כפתור לחיצת ידי ועל התמונה,
).10541001-005(האידאלי הצבע

האלה! החידושים כל פירוש מה
 הגרמנית שהצבעונית פירושם אלה חידושים
 גבוהה באיכות מצטיינת פיילוט של החדשה
 בחינות עשרות שעברה איכות — במיוחד

 מומחים של מדוקדקות מעבדתיות ובדיקות
 תקלות בפני אותה מבטיחה ואשר בינלאומיים,

 אחרים. טלויזיה למקלטי אופיניות
 ;לך לומר לנו שגורמים הם אלה חידושים

הבטחה. וזוהי ותהנה. קנה פיילוט

ה פיילוט ותיהנה קנ
ש ס ס ם ס

03־336231 טל: ,19 הצפירה רח׳ תל־אביב,:תצוגה אולמות להשקעות החברה מקבוצת
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