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 שבהם ובחזרה, לפיראוס מחיפה שיט ימי וארבעה חשבוננו!) על (המלון באתונה בילוי ימי 3 של משגע שילוב
 סרטים,בארים, בריכת־שחיה, סיפוני־שיזוף, דיסקוטק, אולמי־בידור, :נפטוניה לך שמציעה מה מכל נהנה אתה
שלד. הנסיעות לסוכו פנה ולהרשמה לפרטים כמוך. לבלות שאוהבים אנשים עם חדשות והיכרויות אוויר מיזוג עם נוחים תאים

יוון. מאיי באחד ולהנפש נוסף, בשבוע להאריך ניתן ביוון השהייה את
$. 306.— מ החל בלבד. ההפלגה במחיר זאת כל

ה ליוון שבועיות הפלגות ★ טלי ה ולאי ה באוני ולרכב. לנוסעים — נפטוני

מ בע סוכנים מלחי
 חופים וסיורי נוסעים קוי

 299414 טל. ,76 דיזנגוף תל־אביב:
523503 טל. ,3 הבצקים רחוב חיפה:

די עולמי חידוש ע ל ״שרפי׳ ל ב
3000 - 11\

 יבואו — פרוסמן ברציפות. צדדיו משני ליהנות כדי התקליט את להפוך צורן אין והלאה מהיום
 סטריאו מערכת — שרפ״״ של העולמי החידוש את לארץ הביא שרפ״״ של האלקטרוניקה מוצרי

 העיצוב ברציפות. התבליט צידי שני להשמעת מגנטיות זרועות שתי בעל ״עומד״ אנכי בפטיפון משולבת
 בהרבה ומשפרים בחדר פינה בכל בנוחות להציבה מאפשרים הצר ובסיסה המערכת של הדק האנכי

 המערכת. פעולות כל על מפקח מחשב מיקרו מהריצפה. החוזר ההיזון את בהפחיתם הצליל איכות את
 סבובו ומהירות התקליט גודל את מאבחנים אלקטרוניים מעגלים המכסה, נפתח כפתור בלחיצת
קונבנציונלים בפטיפונים כמו שלא ועוד. זאת המבוקש. במקום בדיוק המגנטית הזרוע את ומניחים

ה י ו ק ה ה ב ו ט ו ה מ ו י ■ 

ה ק י ר מ א ה ■ ו י ה 1980י

 — והתוצאה התקליט) הודפס בה בשיטה (בדיוק אופקית בצורה התקליט על הפטיפון זרועות נעות
 הרמקולים, של החדש הדור מסוג הם המערכת של הרמקולים מהפרעות. נקייה מושלמת, צליל איכות

 והטייפ האמפליפייר הטיונר, גם מתוחכמים. אלקטרוניים באמצעים המושג נפח במינימום ענק צליל
 בעתיד. כזאת מערכת לייצר חלמו בעולם אלקטרוניקה חברות הרבה מיוחדים. בשכלולים מצטיינים

 ועתה בעולם. אותה משווקת וכבר שהצליחה הייחדה היא מיפן האלקטרוניקה ענק — ״שרפ״
בישראל. גם

 נוספים דגמים
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דירה למכירה
פרטית גינה + טלפון + גדולים חדרים 3

 אוויר כיווני 4 4 רמת־גן במרכז ב/ קומה
(בערב) 594252 טלפון:
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