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 סניו וידאוטייפ הרוכש כל
 חינם מינוי מקבל

 הקטטות בספרית
שלפניו
פרטים אלפי המונה

 ,10 לונץ ירושלים: סניו: תצוגה אולמי
 שדי חיפה: ,50 פרישמן אביב: תל

 וכן חיפה) (מפרץ ,47 ההסתדרות
שלום. וכלבו השק□ בחנויות

• 11 פיינס אלקטרוניקה, גד ירושלים: ■
 טטרון • המלכה שלומציון לוי, האחים

 מרכז חנוך לני • 2 ישראל אבן ירושלים
 מ. • 23 שמאי ״ליאור״ • יפו רח׳ כלל

 סלון • 24 סירא בן בע״מ, אלקטרוניק
 מגדל פסג׳ שיר, צבי • 33 יפו ירושלים,

 שריג • 5 לונץ רדיו־קול, • הלל
 תל־אביב: ■ .72 אגריפס אלקטרוניקה,

 רדיו • 18 ריבל ותחבורה, פרסו□ שרותי
 • העליה אסמור, • 19 העם אחד אורית,

• 70 באייר הי סנטר, וידאו
 סלון • 145 גבירול אבן אלקטרוניקה,

 טוקיו, סלון • 20 גבירול אבן להיט,
177 גבירול אבן קסטל, רדיו •53 אלנבי

 אבן טק, וידיאו •15 ארלוזורוב רמפל, •
 קולור, פיי היי חיפה: ■ .183 גבירול
 שדי אלקטרוניקה, חצרוני • 17 הרצל

 כל • 2 נטיב אריה, חשמל • ההסתדרות
 סמי, סלון • 15 הנביאי□ אלקטריק,

 • 1 הרצליה חיפה, אור קול • 57 הרצל
דה:• ■איר קורקבע״מ. הו  כוכב, סלון י

 סטריאו שבע: באר ■ מסחרי. מרכז
 תחנת אונל, סלון • אוניקו פסג׳ סנטר,

 העצמאות אלקטרוני, שרות • 24 אגד
טויזר ■ .49 ם: מסחרי מרכז דוד, אופקי
 אילת: ■ מסחרי. מרכז יצחק, עזרן •

 ד אזור ד, רשת אשדוד: ■ ובניו. הוכמן
 ■ מסחרי. מרכז הקסטות, מרכז .6ב/

 • 24 הרצל הדר, צלילי אשקלון:
 ■ ההסתדרות פינת גזית, אור אלקטרו

 ■ מסחרי. מרכז אליקטון, שמש: בית
.20 מסחרי מרכז שלמה, שאן:קדוש בית

 ■ 48 בלפור הוד סלון ים בת ■
 כצנלסון המוסיקה, צלילי גבעתיים:

□דימונה: ■ .177  מרכז שמואלביץ, אד
 השרון דרך חמד, השרון: הוד ■ מסחרי.

סל,הרצליה ■ .94 אמפי  • 16 סוקולוב :
 מחסן חדרה: ■ .17 גוריון בן קול, רדיו

 פ.ר. • 72 סמואל הרברט לסטר, מכירות
 טבריה: ■ .21 הנשיא אלקטרוניקה,

 טירת ■ הגליל. רח׳ שימי, סטריאו
 מרכז צבי, את גולדנברג הכרמל:
 • 2 הנשיא גט־אין, לוד: ■ מסחרי.
 הטכנאים, נהריה: ■ .68 הרצל פאוזי,

 בן־נעי□ נתיבות: ■ .12 הגעתון שדי
 מרכז נתניה: ■ התעשיה. א. יצחק,

 אור תל • 12 בנימין שדי הסטריאו,
 בן סט, אחים עכו: ■ .15 הנציב שמואל

 ■ .22 טרומפלדור קניני, • 43 עמי
 • 3 ברנר שושני, חשמל עפולה:

 פתח ■ אגד. מרכזית תחנה שטראוכלר,
 חנוך, רדיו • 17 ההגנה לירון, תקוה:

 • 16 ציון חובבי סטור, אבי • 4 מוהליבר
 ראשל״צ: ■ .12 ההגנה אלי, רדיו

 בן סלון • 39 רוטשילד אמנון, ברנפלד
 חזי רחובות: ■ .10 ביאליק זקרי,

 • 4 הפועלים בית שרות, אלקטרוניקה
 רמלה: ■ .187 הרצל אלקטריק, סלון

 גן: רמת ■ .2 ביאליק אוניברסל, אסתר
 אלקטרו רעננה: ■ .1 פרוג שווק, ד.נ.

 אבי, רזניק • 2 חנקין פ.א.מ,
 סלון אתא: ק. ■ .11 אוסטובסקי

 אדיב, אליעזר: ק. ■ .3 זבולון אורלי,
 ביאליק:אפרי ק. ■ .18 מאירהוף ככר
 גת: ק. ■ .74 היסוד קרן פלדמן, את

 ק. ■ .72 מסחרי מרכז טוקיו, סלון
 ק. ■ 3 ירושלים שדי נפטלברג, חיים:

 השופטים שדי הקריה, טרקלין מוצקין:
 • 29 השופטים שדי הטכנאים, מפגש • 6

 שווק פלדמן • 11 לוז קדיש ,89 סלון
 מלאכי: ק. ■ .11 השופטים מכירות,

סלוןשמונה ק. ■ הוד. מרכז דני, לוגסי : 
 שדרות: ■ מסחרי. מרכז אלפיים להיט

 יהודה, סעדון מסחרי. מרכז זיק אמויאל
.12 מסחרי מרכז

ם! שונה זה במה אחרי מה
 כל עושה כאן עד שנאמר מה את

טייפ. בכל בוכנה  נכנסו כאן וידאו
ם לפעולה אי  הם סניו. של הממצי
 מ״מ 12.5ב־ הלב קוטר את הגדילו
ם לעומת  הרחב״ ״הלב את ויצרו האחרי

 גדלה כך ע״י סניו. טייפ וידאו של
ת רו  של והחיכוך התמונה העתקת מהי

 הבוכנה סביב ש״רץ״ הוידאו סרט
קטן  ״הלב משיג וכך למינימום. הו
ק סניו וידאוטייפ של הרחב״  רב דיו

חלטת יציבות בהקלטה, יותר  של מו
 מושלמת צבעים הפרדת התמונה,
רה שמי ת על ו הוידאו. סרט איכו

שיטה בטא שיטת העדיפה ה
טייפ של הרחב״ ״הלב המצאת  וידאו

חה סניו  הבטא לשיטת עדיפות מבטי
 האחרות. השיטות על סניו של

ת בבדיקת ה איכו  שנערכה התמונ
 0.ועו. הצרכנות עיתון ע״י בגרמניה

 1,130ב־ בטא שיטת זכתה
 לשיטה נקודות 700 לעומת נקודות

ת בבדיקת האחרת.  ההקלטה איכו
 נקודות 1,160ב־ בטא שיטת זכתה

ת 956 לעומת  אחרת. לשיטה נקודו
 ב־ בטא שיטת זכתה כללי בסיכום

ת 4,625 לעומת נקודות 5,660  נקודו
האחרת. לשיטה בלבד

 יהיה שלך שהוידאוטייפ לך כדאי לכן
טייפ הרחב״ ״הלב עם סניו וידאו

 - וידאוטייפים של חדש דור
לסניו בלעדי
 לסניו איפשרה הרחב״ ״הלב המצאת

ם של חדש דור פיתוח פי טיי  וידאו
הבטא. בשיטת

ם כל פי טיי  העומדים סניו של הוידאו
ם לרשותך ם היו .82 ייצור שנת הינ

 באולימפיאדת סניו רק
ס לוס 1984 אנגל׳

 אנגילס לוס אולימפיאדת מארגני
פ במכשירי בחרו 1984 טיי  הוידאו

ת  כמכשירים סניו של והטלוויזיו
 את וישדרו יצלמו בהם הבלעדיים

האוליפיאדה!
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