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בלבד
 העידן את כיוס מייצגות 3/\0 של וידיאו מערכות

 האלקטרוני. בבידור החדש
 מלא בחר, ומצליל טובה מתמונה נהנה כשאתה
 מורכבת מערכת של תוצאה זוהי - ומדויק

 את מפעיל אתה קלה בנגיעה ומתוחכמת;
בעולם: ביותר המתקדמים השכלולים

 101̂ בידור מחשב
ס ס ^ ו ק ט ד ס מ ) 11̂(

 עוברת /\ג0 בוידיאו התפקודית המערכת כל
 עצומות: בידור אפשרויות לך המעניק מחשב, דרך

 ולהחליט השופט להיות יכול אתה איטי: הילוך
 כדורגל. במשחק נבדל היה אס

 מצבים של לבמאי הופך אתה מהיר: הילוך
 סרט. בכל צ׳פליניים״ ״צ׳רלי

 הראשון מי להחליט כשתרצה :841156 5111.1.
 את ״להקפיא״ תוכל המטרה קו את שחצה
 מסויימת. בנקודה הסרט
תמונה-תמונה: של הקרנה

 כל של מדוייק שיחזור לך נותנת
שלב. אחרי שלב ארוע,

סו: פי הרצה - 5*1_ודדנ6
הסרט. את להעביר יכול אתה

 לנקודהוברוב מנקודה
 דרותו1רנזמ6^3הגדולרב

 באיזו רואה ??דאתה
 גם נמצא אתה בסרט נקודה

 שולט הנך כך ״רץ״, כשהוא •״**!*!**"
זמן. לבזבז בלי לך, הרצויה ההתחלה בנקודת

71-15 שיטת
 היא /\ג.0 ע״י ופותחה שהומצאה */\.5 שיטת

 ספריות ומרבית כולו בעולם כיום המקובלת
 5/\ו״0 —ל זו. בשיטה עובדות בארץ הקסטות

 הקסטות דקות. 240 - 30מ- קסטות סוגי
 הגבוהה ורגישותן המכשירים לכל מתאימות
 המוקלט. הצליל איכות את מבטיחה

העומד המוקלטות הקסטות מבחר התוצאה:
ובחו״ל, בארץ לרשותך,

ביותר. גדול

___וידיאו שירי-מבחפמכ
 המופיע *8-7700 הוידיאו מכשיר מלבד

 :370 של נוספים מכשירים לבחירתך בתמונה,
8-3330*
 להילוך ואפשרות רחוק שלט עם *8-3660

ומהיר. איטי
 הוידיאו שיטות בכל פועל *8-3330ד-8
 קסטה לכל ומתאים דא,1̂50,841.56041

בעולם. מקום בכל
נייד. וידיאו *8-2200

ת אפשרויות 64 ודמו
 יכוללסמלבטר^תכניות אתה נא\ג של בוידיאו

- שונות  לאורך ,שונים שוחתדבזנחים תחנות 8ב
שבועיים. של ש^גזקלסוזדלתקופה שונה

 יש זו בתקופה שבועיים. בת לחופשה דדיוצא
 רוצה שאתה שונים, בזמנים שונות, תכניות 8

 ״בועות״, אותך? מעניין מה בעיה! אין להקליט.
 ״מבט-ספורט״ ״מורשה״, ״דאלאס״, ״קונצרט״,

 מכשיר לך יקליט ביותר פשוטה הפעלה ע״י
 התכניות כל את הוידיאו
 במשך שתבחר,

שבועיים.

ד 8\ז£0 £ 

00\ז1ד80_ו
 הוידיאו מכשיר כל על השליטה

 לך מתחשק שאם כך מרחוק, נעשית
 לעבור או מסויימח תמונה ״להקפיא״

 לעשותזאת יכול אתה איטי״, ל״הילוך
 מהכורסא. כפתור בלחיצת
 התחכום כל את מפעיל אתה התוצאה:

קלה. בנגיעה והשכלולים

 ושרות :וא
אלי אמסא

 לישראל מיובאות 3/\0 של הבגדור מערכות כל
 לך המבטיח דבר ״אמפאראלקטרוניקה״, ע״י

 אנשי מעבדות, לשרותך ויעילה. כתגבודאמינה
 * להתיעץ תוכלי עמם ומומחים, מעולים ?ןצוע

הארץ. ברחבי סניפים לנוחותך בעיה. בכל
 שלס/וס. הבידור מערכות כל על לשנה אחריות

אלקטרוניקה״. ״אמפא ע״י המיובאות

|

 סימולטנית לך פנימ^המציג מסך 3ז\0 במצלמת
 גם מצלםי<ושותך שאתה מה את

̂  לך ודהמאפשרת8עךג - 6-2001^
 ולקבלו קטן זבוב לצלםרותזחזק, ן

 מיקרופון בעזרת ר^בבהירות.
 גבוהה, שרגישותו קונדנסר,

 הנ״ל, הזבוב את להקליט גם תוכל
אליו. להתקרב מבלי גם למשל,

בלבד לגברים
טלוויזיות וידיאו-סטריאו־




