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Hvad er et godt stereoanlæg 
-for Dem? 

I denne brochure vil De finde stereo- 
udstyr for enhver smag. Og store 
forskelle, når De ser på apparaternes 
design, teknik, ydeevne - og pris. 
Derfor er det vigtigt, at De på forhånd 
definerer Deres behov. og før De 
begynder at sammenligne. besvarer 
sporgsmålet: Hvad skal Deres stereo- 
anlæg bruges til? 
Men forst skal man naturligvis vide, 
hvad det er, vi snakker om. 

Hvad er stereo? Stereo er først og 
fremmest en oplevelse. Et lydbillede, 
der bringer lytteren midt ind i koncert- 
salen, teatret - ja, hvorsomhelst. 
Ved optagelse af stereomusik anvendes 
principielt 2 mikrofoner vendt I hver sin 
retning. Lydimpulserne forbliver adskilt 
på båndet eller grammofonpladen, og 
ved afspilning udsendes de to lydindtryk 
gennem hver sin kanal - de to højttalere 
- i Deres stereoanlæg. 

Herved gendannes det oprindelige 
lydbillede - indspilningen - af forskellige 
signaler til hvert øre. Og der er skabt 
en levende rumvirkning. - Stereo. 

— = 
Et stereoanlæg består af en forstærker 
2 højttalere og en programkilde, d.v.s. 
еп radio, pladespiller eller båndoptager, 
Det mest almindelige er en kombination 
а! radio og forstærker I samme enhed. 
Og i Philips-sortimentet kan De endda få 
'sammenbygninger af hele anlæg, med 
både radio, pladespiller og båndoptager. 

Hvor meget skal De ofre? Priserne på 
stereoudstyr er en udmærket målestok 
for kvaliteten. Og kvaliteten skal De 
vælge ud fra Deres egentlige musik- 
behov. 
Er musikken et hyggeligt akkompagne- 
ment til dagens sysler og aftenens 
hygge - eller en god stemningsskaber 
når De har gæster? - ja. så har De slet 
Ikke brug for alle de tekniske finesser, 
der fordyrer apparaterne. Derimod kan 
De til meget rimelige priser finde 

glimrende stereoanlæg. som rigeligt 
opfylder Deres behov. 
Er musikken derimod en hobby for Dem 
- noget, De betragter som en væsentlig 
del af tilværelsen? - ja, så stiller De også 
større krav til gengivelsen. og De må 
være indstillet på at investere en hel del 
| Deres stereoudstyr. Kravet må være 
Hi-Fi. 

Hvad er så Hi-Fi? Hi-Fi er en forkortelse 
af High-Fidelity, som betyder «højst 
naturtro» - altså udtryk for, hvor tæt gen- 
givelsen er på det oprindelige lydbillede, 
Det er stereoudstyr i den mest 
avancerede klasse - med tekniske 
specifikationer, der opfylder den inter- 
nationale Hi-Fi norm: DIN 45 500. 
Alle Hi-Fi produkter, der indtil nu er 
varedeklareret, sælges med varefakta 
godkendt af Dansk Varedeklarations- 
Nævn. 
Nu ved De lidt om principperne i anlæg- 
gets opbygning. og mulighederne for 
at udbygge det. Men hvor meget har De 
brug for? 
Man kan f.eks. starte med radioen, og så 
udvide med pladespiller og båndoptager 
på et senere tidspunkt. Eller, man kan 

nøjes med en pladespiller med indbyg- 
get forstærker. Mulighederne er næsten 
uendelige. Men når Deres behov er klart 
detineret, kan de fleste heldigvis 
udelukkes på forhånd. 
Men der er andre faktorer, som også 
skal med | overvejelserne: Kan De Il at 
spille højt? - og har De mulighed for 
det? - skal Deres anlæg bestå af flere 
enheder eller vil De hellere have det 
hele sammenbygget I ét kabinet? Vigtige 
spørgsmål, som kun De selv kender 
svarene på. Og svarene har afgørende 
betydning for det endelige valg. 
Vi kender ikke Deres behov, så vi kan 
desværre ikke henvise Dem til en 
bestemt side i brochuren. Men vi кап 
love Dem, at Deres nye stereoanlæg er 
her et sted. Philips-sortimentet dækker 
hele spektret - helt op til det mest 
avancerede. 
Alligevel kan De komme i en situation, 
hvor De skal vælge mellem 2 apparater. 
Det kan f.eks. være 2 pladespillere, 
der umiddelbart virker ens. Så skal De 
ikke vælge alene, men ta' radio- 
faghandleren med på råd, Han kan 
demonstrere apparaterne og påvise 
forskellene - og så får De den rigtige 
model, med specifikationer, der 
passer til netop Deres behov. 
Og et enkelt goat råd, for De blader 
videre: Giv Dem god tid. De skal ha! 
glæde af Deres stereoanlæg i mange 
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Ethvert stereoanlæg behøver еп Philips-udvalget I radioer og kombi- 
forstærker, og idag er langt de fleste nationer spænder fra model 741 - en 
forstærkere sammenbygget med en ukompliceret stereoradio - til model 832 
radio. Men hvilken radio skal De һаг? - en luksus Hi-Fi kombination med 
Hvis De har læst siden overfor, ved De — elektronisk pladespiller og quardrotonisk 
allerede en del om, hvilken type radio 
De skal have. Og med Deres musik- 
behov i tankerne - og prisli 

udvalget til ganske få modeller. Men 
uanset hvor. Deres behov ligger. vil 
der nok være flere at vælge imellem. 
De vil Leks. opdage, at flere stereo- 
radioer også findes som kombinations- 
modeller med indbygget pladespiller, 
kassettebandoptager, eller begge dele, 
og der er mange fordele forbundet 
med et anlæg i ét kabinet. 



Compact Stereo er gı 

besparende fc 
er det helt rigtige 

musikani 
134 x 11 cm og det er oven 

med indbygget 
adespill 

Der har vist sig 
disse 
for mange 
årrække 
brug for di 
nerende udgangsetfek 
knapper og blini 

å bet 
brug for? 

te stereoanlæg. 

nde lamper. Og hvort 

Gompact-anlæggene er ganske enkle 
og ukomplicerede - og før De sammen 
ligner med andre, skal De bemærke 
at de to specialkonstruerede højttalere 
er inkludere prisen. 

960 - Compact Stereoradio med 
indbygget kassettebåndoptager, stereo- 
pladespiller og 2 separate højttalere 

med 4 
automatisk finindstilli 
tiller styrke, bas, diska 

med skydeknapper for 
panel, og lige ovenove 
trykknapper for kanal 
båndoptage 
Når der 

og pladespiller 

Tekniske data: 

stuer - og det opfylder langt de f Forstærker = Dimensioner or stereok k vir x (867) Bredde 427 mm, hoja Pladespilleren har 3 h Bándopta dybde (in or 200 mm). 
indstilleligt náletryk. PI —— — 1— 1860) Brede 208 mm. højde 1071 

pper automatisk, når pladen ег Wow og f л —— ger 370 т 
færdig. Pick-up-lofteren betjenes me а Dimensioner: Bredde 280 mm, højde 280 mm, 
kydeknap, Den dybde 1 

kassetteband: 
пау 

861 - Compact Stereoradio med 
indbygget kassettebåndoptager og 
2 separate højttalere 

nøjagtig den sam» n 96 
ter dopta 4 
a 861 er De Dere 

De kan op s ji 
fereoud: з De kan k 





741 - stereoradio Ap " t 741 arbejd r 
Model 741 er en modi i 4 del m hvert musikanlæ (se sid højttalerne RH 

Måske stiller De lid krav til an De vælg! tår De, når å 
iltet, end den lille Compactm alnoddepra: I anlæg, der består af elementer, 

Med mindre, De stiller ekstraordinar albryd til hojr 3. ker; Det gælder pladespilleren GA 2ZT 

finder den på side 11) - men se nu forst. 
hvad 741 kan præstere Tekniske data: 
En musiketfekt på ikke mindre en Radio — 
2 x 17 watt - at frekvensområde på 
20-20.000 Hz - og indbygget forforstær- Forstærker 
ker for magnetodynamisk pick " 

joen har 4 bølgelængder og aut fe 2020000, 
matisk finindstiling på FM-båndet. і 
Der ег særskilte kontroller for bas og 
diskant - og de reguler т - a 

y ke og balance ved gennemsigtig ** 

kur 
Herved finder Di nt i 
indstilling - og den kan tilmed ап 
direkt 





851, 852 og 953 ken. den harlysindika- position " uh E IF walt muskel 
3 spændende muligheder tor dem, romdioxyd г k » 7 NK — 

der ønsker mere end en god stereoradio p. og den er desuden mses d : 
Her er rad 1 к d kala pe GA A 

851 - stereoradio med indbygget —— — 
kassettebåndoptager s 1. pie Forstærker (851, 852 og 953) 
Både radio og forstærk а 
med 741 (se side 6 k t y Pladespiller (852 og 953) 

designet godt skjulte k 852 - stereoradio med indbygget = L 
dop! r forsænk pladespiller optager (851 og 953) 

is oven F ærker e k 41 953- stereoradio med indbygget plade- 
båndoptageren er af d з spiller og kassettebändoptager 





HIGH FIDELITY INTERNATIONAL 

På de folgen И Philips garanterer, at disse apparater har HI-FI 
pra 0 del af Philips НЕР TON 45 500 - 09 er målt I overensstemmelse. program, der omfatter ra Forsierne herme 

Den teknisk at sagen 

н mange ор ка 743 Hi-Fi stereoradio 

? apparater 

elkommen til at rings eller ak 
hilips Radio A/S, Jenagadi x 

742 - Hi-Fi stereoradio, der opfylder 
de strengeste krav til kvaliteten. 

743 



742 PE? 



Hvis De ønsker en radio af Hi Р 
kal de elementer Di 

itetsnorm. Hv г 

: к n Philips garanterer, st disse apparater har HI-FI тоте, som opyder kravene angivet 

Philips c giver Dem 

produk 
anlæg. Såvel I kvalitet 
Eller De kan anskaffe det hele pa û 

Philips De his md 

837 - HI-FI stereoradio med indbygget 
pladespiller - og 2 speclalkonstruerede 
HI-Fi højttalere 
En utraditionel kombinat 





752 - fuldblods Hi-Fi stereoradio med 
е! væld af tekniske finesser 

HIGH FIDELTYØ INTERNATIONAL 





HIGH FIDELITY ff B INTERNATIONAL 

651/551 - radioforsats og styreenhed 
udviklet specielt til MFB-højttalerne. 

Den bedste lyd De kan få! 
Dette er musikanlægget for den kom- 

med kræsne ører - og 
mulighed for at ofre mange penge 
at tilfredsstille dem. For det er bestemt 

ikke billigt 
651 er en stereofonisk radioforsats me 

spille alene, men når De tilslutter «for 
tærkerdelen» 551 - og et par MFB: 

højttalere (se beskrivelsen side 24 
ja, så oplever De en lydkvalitet, De 

aldrig havde troet mui 
De 2 apparater fremtræder i et meget 
elegant design. Kabinetter i sort ask og 
aluminium - og dimensioneret, så de I 
glider ind i en reol e 

Hi-Fi radioforsatsen 651 har 5 ЕМ. 
skalaer med hver sin trykknap for lyn: 
indstilling - samt mellembølgebånd, 
kort- og lang bølge. Den har støj 
temning med afbryder på FM 

variabel båndbredde og antenneomskif 
ter på AM 

Hi-Fi styreenheden 551 er udvikle 

med de 
udgør et yderst avanceret anlæ 

Philips garanterer, at disse apparater har Hi-Fi 
specifikationer, som opfylder kravene angivet 
ТОМ 45 500 og er mall I overensstemmelse 

22 RH 551 
Tekn 





HIGH FIDELITY gm INTERNATIONAL 

Philips 4-kanal anlæg 832 kan det hele. 

'ereoanlag, Е а! styreenhed 
til Matrixsysten mtidssikret t 
andre dersystem udgang: 
bøsning. Og som det mest ravolutione 
rende: 832 har den forste forstær 
er konstrueret specielt til MFB: 
taleren, (Se si 

4 for forudindstilling af 6 stationer på 
FM-båndet 
Elektr 
frokvenskontrol og støjfri afste 

tærkeren er konstrueret specielt t 
MFB højttalere 

rstærker. Den har 
udgange og tilslut 
båndoptager og h 

Der er skydeknapper for a 

højttalere 
Plad n GA 

RADIO-DEL 
Baigsområder 

Overhøring 
FORSTÆRKER-DEL 
Udgangsspænding 

ak forvrængning 

speciikatoner, som opfylder kravene angivet 
Тн 45 500 og er malt I overensstemmelse 
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ontrolknapper for forstærker-delen. 

[CKONKONONOXONO) 

Finger-touch knapper til lynhurtigt 
skift mellem 6 forudindstillede 
stationer på FM samt manuel FM- 
indstilling. 

Under låget findes mulighed for forud- ¶ Bas/diskant, hojre/venstre og front/bag 
indstilling af indtil 6 stationer på FM. balance samt styrke reguleres ved 
Nederst er der mulighed for manuel ind- — skydeknapper 
stilling på FM Til venstre aflæses styrke og balance 

indstillingen ved et enkelt blik på de to 
øverste viserinstrumenter. «Tuning 
indieatoren. viser indstilling for radio- 
modtagelse e 
FM-bånd (under låg) eller manuelt for 
AM/FM. 

Kontrolknapper for radio-delen. ten forudindstillet på 



Højttalerne er det sidste vigtige led 
nternokamden. Og ber De brvsotettI on 
kvalitetsradio, pladespiller eller 
Stage ar dei vigtigt at De ar hoj 
talere, der kvalitetsmæssigt lever op til 
resten af anlægget, for på den måde at 
fà det udbytte | lydgengivelsen. 
For i tiden var det så nemt - der var hojt- 
taleren simpelthen indbygget ir: 
Men da lyttede man jo heller ikke til 
stereo. 
For at opnå den rigtige stereovirkning, 
er man imidlertid nødt til at anvende to 

Valgmuli opstår derimod | de. 
tilfælde, hvor højttalerne ikke er ve 

ket. Og dermed problemerne. 
де følgende sider prover vi at lose 

valgproblemet for Dem, idet vi udover en 
beskrivelse af de forskellige hojttal 
egenskaber tillige nævner de radioer 
kombinationer, hvortil højttalerne er 
velegnede. 
Har De valgt en Philips radio, bør De 
også vælge Philips højttalere hertil - den 
ideelle kombination af kvalitet, form- 
givning og pris. 

a 



Det moderne højttalersystem bygger på 
kompakte kabinetter, der indeholder 
flere hojtt eks. bas-, mellemtone- 
og diskanthojttaler. 
Den store fordel ved denne opbygning 
er, at hver enkelt højttaler kan konstru- 
eres specielt for sin egen del af 
frekvensområdet. Bassen kan få en lav 
resonansfrekvens, og diskanten en 
større spredningsvinkel. Alle Philips- 
modellerne har anthojttaler 

en speciel 
kuppelformet membran, som spreder 
diskanten | alle retninger. Herved opnås 
Чеп bedste tonebalance | hele lytte- 
området. 

RH 443 - nyudviklet HI-Fi højttaler i ele- 
gant formstotkabinet i sorvaluminium. 
Specielt velegnet til anlæg som 741 (se 
side 6), 852 og 953 (se side В) samt 
kassettebåndoptageren 2408 (se side 
36-37). 
Teknisk set er 443 opbygget al en 8" 
bashojttaler og en 1" DOME diskanthojt- 
taler med frekvensområde på 50-19.000 
Hz. Vedvarende sinuseffekt 20 ман, 
Impedans 4 Ohm. Dimensioner: Bredde 
240 mm, højde; 340 mm og dybde: 
175 mm, 

RH 452 - nyudviklet Hi-Fi højttaler, der 
forener beskedne dimensioner med for- 
bloffende fine lydegenskaber. Ideel for 
dem, der ønsker udvidelse af 443 
sinuseffekt og frekvensområde - og som 
alligevel ikke vil have de større og mere 
pladskrævende kabinetter 
Anbefales til 742 og som Ambiofoni- 
højttalere til 742 (se side 10-11), 
837 (se side 12), 831 (se side 12-13) og 
endelig til 752 (se side 14-15), 

Teknisk består 452 af en 7" bashøjttaler 
og en 1" DOME diskanthojttaler og har 
et frekvensområde på 50-20.000 Hz. 
Impedans 4 Ohm og en vedvarende 
sinuseffekt på 30 watt. Alt indbygget I et 
kompakt kabinet af sort ask, der kun 
måler: Bredde 265 mm. højde 265 mm 
og dybde 105 mm, 

ян 453. Ønsker man yderligere udvidelse 
af såvel sinuselfekt som frekvensområde. 
= од alligevel et kabinet | beskedne 
dimensioner - bør man se nærmere på 
denne nyudviklede Hi-Fi højttaler. Og 
lytte til den. 
453 anbetales til 742 (se side 10-11). 
Det elegante kabinet I sort ask inde- 
holder en 8" bashøjttaler og en 1" 
DOME diskanthojttaler. Frekvensområde 
45-20.000 Hz. Impedans 4 Ohm og en 
vedvarende sinuseffekt på 35 watt. Og 
alligevel beskedne dimensioner, nemlig 
kun: Bredde 285 mm, højde 380 mm 
од dybde 210 mm. 

RH 456 - еп nyudviklet, højtspecificeret 
Hi-Fi højttaler for den kræsne lytter, der 
forlanger fremragende gengivelse ved 
selv store lydstyrker. Og som har plads 
til dot 
Ligesom 452 og 453 er det elegant 
kabinet udformet i sort ask - og 456 er 
meget velegnet til 831 (se side 12-13); 
såvel design- som kvalitetsmæssigt 
Teknikken i 456 består af en 8" bashojt- 
taler, en 2" DOME mellemtonehojttaler 
og en 1" DOME diskanthojttaler. der er 
forbundet via et specialfremstillet -vejs 

delefilter. Et frekvensområde på 35- 
20.000 Hz sikrer, at De får alle nuancer- 
ne med. Impedans 4 Ohm. Den ved- 
varende sinuseffekt er på hele 40 watt 
og dimensionerne alligevel kun på: 
Bredde 355 mm. højde 475 mm og 
dybde 225 mm. 

RH 457. Top-specificeret HiFi højttaler 
med en lydgengivelse, der kan tilfreds- 
stille selv den mest kræsne lytter. 
Derfor anbefales den da også til 752 
(se side 14-15), men er iøvrigt velegnet 
til айе hojtspecificerede Hi-Fi stereo- 

anlæg. Kabinettet i sort ask med mark stoffront 
indeholder en 8” bashøjttaler og en 
8" passiv basenhed (ABR), en 2” DOME 
mellemtonehojttaler, en 17 DOME 
diskanthojttaler samt et effektivt 3-vejs. 
delefilter. Et frekvensområde på 
30-20.000 Hz og en vedvarende sinus- 

effekt på 50 watt sikrer en fremragende 
gengivelse - selv ved store lydstyrker. 
Impedans 4 Ohm. Relativt beskedne 
dimensioner: Bredde 422 mm, højde 
555 тт og dybde 225 mm, 

Phiips garanterer, al disse apparater har HI-FI f. зот kravene angivet 
TDIN 45 500 - og er mall | overensstemmelse 
hermed. 

— — [ үне. AA — — — —— lire 
" = атика | wwe |эюкэюзиз| —— 

> Tram ЗЕТТЕУ | ™ | юш 
* итне | mm ———— = [som 

| Dr 
|22RM456 | 25Mer | 355x475x225 a 12" DOME mellemtone “ 35-20 000 | * | 

f — meus NN [Ишинен э | эх © Bowe anton 
— ины | эше [ют ЕСЕ 

f T LT — 20W Mice 3020000 td eo 
7) Usgangsettekt det disse højttalere er forsynede med indbyggede forstærkere - se lovrigt side 24-25. 



443 

457 



En ny dimensioni Hi-Fi. 
MFB højttaleren, der tester sig selv 
mens den spiller. Og korrigerer lydbilledet 
-endnu for det når Deres ører. 

hermed. 



Tekniske data: 541 best 
RH Sis 

kontrol. 



t I systemet er den lille meget 
per M magnet, som giver en 
æthed på 8.500 gauss. Det er 

t som i en almindelig 
Godt nyt m: 
til Deres pladesamling. igesi me højttale 

Pick-up'en sidder indkapslet i et let 
metalhus, som udelukker enhver form 
for brum. per M pick-up'erne gengiver 

frekvensområde 
endog op til 
Super Mpick: 

I), den avan: 
cerede GP 412 Super M og sidst, men 
ikke mindst 4-kanal nyheden GP 422 

er M. 

mon “ү 

Philips Super M-pick-up'er 



De bor vente med at vælge pladespiller 
til De har besluttet Dem for en radio/ 
forstærker. Det gor valget meget lettere, 
og det vigtigste spørgsmål bliver: Hvilke 
apparater skal den arbejde sammen 
med? 
Har De f.eks. valgt en Hi-Fi forstærker, 
та De nødvendigvis vælge en Hi-Fi 
specificeret pladespiller for at opna det 
fulde udbytte. 
Udvalget er stort. og priserne er vidt 
forskellige. Men ved at opstille Deres 

kerens. En pladespiller er et stykke fint- 

nænsomt. Derfor kan man generelt sige, 
Jo mere indbygget automatik, des bedre 
kvalitet. 
Endelig kan det nævnes, at De kan få 
pladespillere som hele musikanlæg 

indbygget kassettebandoptager. 



Har De bare brug for en god stereo- 
Pladespiller? 

Den har 3 hastig 
automatisk, når pladen er færdigsp 
Desuden hi 
pick-up lift 
214 har aftageligt transparant acryllå 

De kan vælge mellem teak-præg: 

- og måske en forstærker? 

та 

Tekniske data 714 





GA 227 - halvautomatisk HI-FI plade- 
spiller 
Også i Hi-Fi klassen er det muligt at 
finde en pladespiller til en særdeles 
attraktiv pris. Model 227 opfylder Hi-Fi 
normen - den er halvautomatisk, og 
designet | sølvfarvet formstof med sort 
overflade. 
Pladetallerken og pick-up arm er flyden. 
de ophængt, så rummel reduceres til et 
minimum, 
Nåletrykket kan aflæses direkte på en 
skala - der өг viskositetsdæmpet pick-up 
løfter - og pick-up armen vender auto- 
matisk tilbage til udgangspositionen, når 
en plade er færdigspillet 
Pick-up'en er den magnetodynamiske 
GP 400 Super M (se side 27). 

hi 
тен "fl 

w 

GA 418 - automatisk HI-FI stereo- 
pladespiller 
En HI-Fi nyhed i moderne formgivning. 
Kabinettet er sølvfarvet - overfladen er 
sort - og dimensionerne er så rigelige, 
at De kan afspille LP plader med lukket 
låg. 
418 afspiller automatisk 17 og 30 cm 
plader og giver mulighed for manuel 
afspilning af 25 cm plader. Pick-up 
armen returnerer automatisk til udgangs 
positionen, når en plade er færdig- 
spillet. Der er viskositetsdæmpet pick-up 
løfter, og De kan aflæse og justere 
nåletrykket efter skalaen. 
Pick-up'en er den magnetodynamiske 
GP 400 Super М (se side 27) 

Philips garanterer, at disse apparater har HI-FI 
specifikationer, vom oplyider kravene angivet ТОМ 45 500 - og er mall I overensstemmelse 
hermed. 

niske dala 227 data 418: 
mör./min endo 

80 dB (DIN В). 
ng: Justerbar. 





GA 212 - elektronisk Hi-Fi stereo- 
pladespiller 
212 Electronic opfylder naturligvis Hi- 
normen DIN 45 500. Alle apparatets 
funktioner styres elektronisk - en 
væsentlig faktor når De skal sammen- 
ligne med andre - for herved reduceres 
det mekaniske slid, og præcisionen 
øges betydeligt. Motoren er transistor 
reguleret med Tacho-kontrol og det 
automatiske stop styres af en fotocelle, 
зот bevirker, at pick-up'en kan placeres 
nær udlobsrillen, og at pladeslid, rille 
spring og forvrængning undgås 
Pladetallerken og pick-up system bæres 
af en speciel blod ophængning, der 
udelukker vibrationspåvirkning. Pick-up 
armen har praecisionskompensation af 
skating-effekten, som virker lineært over 
hele pl 
Pick-up enheden er den magnetody- 
namiske Super M pick-up GP 412 
(se side 2 

мен FIDELITY QR INTERNATIONAL 
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GA 209 S - elektronisk fuldautomatisk 
Hi-Fi stereopladespiller 
209 S er resultatet af intensiv forskning 
med det formål at fremstille en plade- 
spiller i de mest moderne materialer - og 
med størst mulig betjeningskomfort 
Ud af dette arbejde fremkom en avan 
ceret, elektronisk styret, fuldautomatisk 
pladespiller. Intet er her sparet i be- 
stræbelserne for at tilfredsstille perfek- 
tionisten - Hi-Fi enthusiasten, som 
forlanger topkvalitet og bedst tænkelig 
teknik 
Den er nok mere automatiseret end 
nogen anden pladespiller. Selv starten 
sker automatisk. 209 S kontrollerer 
selv pladestorrelsen - vælger korrekt 
hastighed - fører pick-up armen frem 
sætter nænsomt pick-up'en på pladen 
returnerer armen når pladen er færdig- 

spillet - og stopper pladetallerkenen. 
Ай mere skånsomt, end det kan gøres 
manuelt. En let berøring af ON-knap- 
pen er alt, hvad De behøver løfte en 
finger for. 
På den lette pick-up arm er monteret en 
af verdens fineste pick-up'er - Philips 
GP 412 Super M (se side 27). 

Philips garant 
— som opfylder kravene angivet 
ТОН 45 500 - og er mall I overensstemmelse 
hermed. 

Tekniske data 212: 
+ og 45 omdr./min 

Hastighedsjustering 
iow og Nutter. Mind 

jensering: Justerbar 

Tekniske data 209: 
Hastigheder: 331 og 45 omdr./min. 
Hastignedsjustering. +3 
Wow og Mutter. Mindre end 0.08 
Rummel: Bedre end 65 48 (DIN В). оптова]: Mindre end 0° 107ст 
Nåletryk: Justerbart 075: gt Skatingkompensering: Justerbar 
Motortype: Elektronisk styret jævnstrømsmotor 
Pick-up: GP 412 Super M. 
Dimensioner: Bredde 435 mm, højde 166 mm, 
dybde 32 





Philips High Output Hi-Fi bånd 
til spolebandoptagere 
En virkelig god båndkvalitet, udviklet 
på basis af mange års erfaring ind 
produktion at b agere 
Leveres på 13. 18 cm «metal-Ioo) 
spoler i henholdsvis LP og DP versioner. 
En perfekt overlladebelæ 
antistatiske е 

og band 

kontakt mellem bånd og tonehoved 
Bånd belæ ifika. 
tioner samt højt udi 
medfører en be 

og lave frekven 
Antistatiske egenskaber i tapen 
holdsvis de høj 

forhindrer stoj og «knitren: 
Opfylder Hi-Fi normen, DIN 45 500, 
uden besvær. 

Målte værdier: 
Mol 333 Hz 

твн поєитйа INTERNATION 

Philips Kassette Trio til kassettebånd- 
optagere 

Standard kassetten til mindre anlæg. 

Super kassetten I jengivelse 

Hi-Fi kassetten til kassettebándoptagere 

Kun Philips kassetterne har Floating 
Foil Security 

Ise som forbedrer 

s t består ganske enkelt af to 
ker transparent folie i еп specie 

i kassetten 
indrer, at det sætter sig fast 

der styrer bånd 

MusiCassetter er baseret på Compact 
Cassette-systemet - udviklet af Philips 
for 12 år siden - og nu valgt af verdens 
førende pladeselsk r til Indspilninger 

LP-plader. Udvalget er 
y det dækker såvel pop og 

og klassisk musik. 



Bånd 2 
Ja, —— IE spole eller kassette? 

Har De et klart defineret behov, er det 
uhyre nemt at vælge den rigtige bånd- 
optager. Men hvis De er i tvivl, er det 
lige så nemt at vælge forkert. 
Skal det være spole eller kassette? 
Kassettebåndet er blevet fantastisk 
populært, og de fleste tiltales af kasset- 
— enkle betjening. Bånd- 
amatører foretrækker derimod fortsat 
spolebåndoptagere, da disse giver større 
mulighed for programredigering, klipning ox. 
Deres ovrige udstyr afgør om De skal 
vælge Hi-Fi. For den ny båndoptager må 
nødvendigvis have samme kvalifikationer 
зот de apparater, den skal arbejde 
sammen med. 
Hvis den imidlertid skal være alene om 
underholdningen, kan De vælge en 
model med forstærker og højttalere - alt 

så et helt musikanlæg. Og hvis De 
allerede har forstærkeren - f.eks. i radio- 
en - kan De nøjes med et »deck«. 
(En båndoptager uden forstærker). Og 
de kan få Philips-decks til enhver type 
anlæg - også de allerdyreste. De kan få 
meget ud af at sammenligne modellerne 
på de følgende sider - specielt de 
tekniske data. Men ét er, hv 
- De bor sandelig også 
Derfor skal om en 
hos radiofaghandleren. 



2412 - stereokassettebåndoptager 
med 2 højttalere 
En elegant stereokassettebåndoptager 
med indbygget forstærker. Kabinet og 

er harmonisk afstemt i sort 
gråt og sølv. Betjeningen er ganske 
enkel - 2412 har et le 
panel med reguleringsknapper for 
styrk 
ning: 

overflade 

overskueligt front 

balance, bas/diskant og indspil 
tyrke, som hele tiden kan kon: 

trolleres på den belyste indikator. 
2412 er forsynet med Long Lil 
hoveder, der sikrer pålidelig optagel 
afspilning. Udgangseffekten på 2 x 5 
watt sinus at De 
igennem pragtfuld lydgengivelse gen 
nem de 2 med 
der naturligvis er i samme design som 
kassettebåndoptageren. 
2412 er et spilleklart musikanlæg til en 

Udover højttalerne 
medfølger stereomikrofon, kassettebånd 
og tilslutningskabel. 

olgende højttalere, 

meget rimelig pri 

2408 - stereokassettebandoptager med 
automatisk kassetteskifter 
Ønsker de stereomusik i timevis? - Uden 
stop, og helt uden besvær? Så er model 
2408 grundstammen i Deres ny musik: 
anlæg. Den leveres med en special 
konstrueret cirkulator, der opsamler de 
afspillede kassetter - vender dem 

r dem tilbage i båndoptageren. 
så musikken kan fortsætte uafbrudt 
sålænge De har lyst til at lytte 

2408 kan naturligvis også ind- og afspille 
kassetter enkeltvis. Den er bl.a. forsynet 
med DNL (Dynamic Noise Limiter) der 
undertrykker bandsus, Endvidere har den 

ong lites tonehoved, belyste VU-metre 
for kontrol af ind- og afspilning, den har 

amindikator med pauseknap og pr 
nulstiller samt lysmarkering ved bå 
udløb. Forstær екі e 

5 watt musik og vi anbefaler 
rens udgangs 

Dimensioner 

E 

2412 





N 2507 - kassettedeck til stereoanlæg 
ar De et godt stereoanlæg? - Og 

mangler De bare en god kassettebänd- 
optager? - Ja, så er 2507 det bedste køb, 
Do kan gore. Det er en ganske 
ukompliceret kassettebåndoptager 
enkelt design, nem at betjene - og den 

passer til ethvert stereoanlæg. 
2507 har belyst udstyringsindikator, 
3-cifret tæller med nulstiller, pauseknap 
og automatisk omskiftning for chrom. 
dioxydbánd 
Bándtranspor å trykknapper 
og optagestyrken reguleres ved et 

skydepotentiometer, 2507 har indbygget 
DNL (Dynamic Noise Limiter) дег 
undertrykker båndsus - samt 
tonehoved 

n sker v 

long lite 

N 2515 - kassettedeck til Hi-Fi anlæg 
Har De Hi-Fi udstyr - eller tænker De på 
at anskaffe del? - så er det naturligvis 
en forudsætning for udbyttet, at айе 
anlæggets elementer er a! samme høje 
standard, 
Philips gi'r em mulighed for at vælg 
mellem 2 Hi-Fi kassettedecks: den her 
viste model 2515 (se modstående side) 
og den noget mere avancerede - og 
betydeligt dyrere - model 2520 (se de 

дег) 

kassettedeck | e 
Apparatet opfylder naturligvis Hi-Fi 

exclusiv formgivning. 

EI 

dstyringsindikatorer, 3-cifret tæller med 
nulstiller, pauseknap о 

in DIN 45 500 

omskiftning til chr 
transporten er tryk 

r separate skydep 
og venstre kan 
515 har indbygget DNL 

Noise Limiter) de 
den har Hi-Fi «lon, 
motoren er Tache 

* 
ТОН 45 500 og er mall | overenstemmelse 

тён FIDELITY 

automatisk 
dbånd. Bånd 

knapbetjent 

kker bándsus, 
ehoved og 

Tekniske data 2515: 

38 (DIN 

PHILIPS 

2507 





N 2520 - Hi-Fi kassettedeck Tekniske data: 
Når Deres forstærker, Deres pladespiller а 5 
og Deres højttalere er toppen af Hi-Fi 1 ten кк 
kvalitet. der er 3-cifr 
N 2520 er et top-sp Hi-F Y udstyringsindikator 
kassettedeck for feinschmeck b 
Hi-Fi enthusiasten, d b 4 

" п = 

ON hop 1 — mon d 

har automatisk om: 
type, der li 
ystem vises ved lysindikation hermed. 

a FERRO CHROMIUM 

DOLBY NR 





Hi-Fi/stereo spolebåndoptager/decks " — 
Det er ganske vist en kendsgerning, å ۳ 
at kassettebåndoptageren vinder kolos- * 5th. (1 slotte og 1 соты). 
sal udbredelse i disse år, men for bånd- п n spolebåndt 5 — dd 
amatører, og — å нет ae 
kan lide at r 
polebåndoptage 

trække 
De 3 nye Philips-modeller kend 
af en avanceret betjeningskomfort, en 

en høj kvalitet MIGH FIDELITY 
De er f.eks. alle forsynet med long-life 

INTERNATIONAL moderne teknik с 

tonehoveder og 3 motorer. 
Mode 4417 adskiller sig fra de 2 andre 
ved at have indbygget u asa 
forstærker. Det betyder, at De blot skal ү 
tilslutte højttalere - så har Do et musik- Netek i " o 
anlæg. M a x 

02 og 4511 er begge såkaldte «deck ^ 5 E nor x Ha O 80 x 200 mm) 
båndoptagere uden udgangsforstærke- Ba ой 

ro - beregnet til at supplere et bestående © 





Ambiofoni. Stereofonisk gengivelse med 
højttalere anbragt såvel foran som bag 
(eller ved siden af) lytteren. Betegnes 
også som »4-dimensional stereofoni« 
eller »stereo-4». 
Amplifier. (Engelsk). Ofte anvendt I 
stedet for det danske ord »forstærker» 
Chromdioxyd. Magnetisk materiale, som. 
anvendes ved fremstilling af kassette- 
bånd. 
Delefilter. Kredslob, hvormed man 
adskiller høje og lave frekvense 
således, at de tilføres henholdsvis bas- 
og diskanthojttaleren. 
DIN 45 500. (Hi-Fi-Normen) tysk norm 
med minimumskrav til Hi-Fi underhold- 
ningsudstyr. 
DNL. Forkortelse af «Dynamic Noise 
Limiters, dynamisk stojbegraenser. Elek- 
tronisk kredsløb til reduktion af båndsus 

optagelsen er foretaget efter et bestemt 
system. Samtlige indspilninger kan 
gengives på apparater med DNL. 
DOME-enhed. Højttaler, hvor mem- 
branen er kuppelformet, hvilket giver 
bedre spredning af de høje toner. 
Dolby-System. Elektronisk system til 
reduktion af baggrundssus i bl.a. bånd- 
optagelser. Optagelser, der er foretaget 
med Dolby, bør også afspilles på bånd- 
optagere med Dolby System. Ved 
gengivelse af Dolby optagelse på almi 
deligt udstyr, vil diskanttoner og bag- 
grundssus lyde for kraftigt. 
Ferritantenne. Indbygget antenne i 
radiomodtagere, bestående af spoler 
viklet på en kerne af et specielt 
materiale indeholdende bl.a. jernpulver. 

4-kanal. Lydgengivelse fra 4 kanaler 
over 4 højttalere - se under Ambiofoni 
og Quadrotoni. 
Flutter. Betegnelse for uønskede hurtige 
variationer (over 10 Hz) i lydens frekvens 
under gengivelse fra plader eller bånd 
Jo lavere * јо bedre. 
Forvrængning. Forvrængning opstår. 
når overforingssystemets frekvensgang 
ikke er tilfredstillende, hvorved visse 
toner eller dele af toneomrádet bliver 
gengivet for stærkt eller for svagt. eller 
evt. med uonskede overtoner. Jo lavere 
/». jo bedre. 
Frekvensområde. Det område inden for 
laveste og højeste frekvens, som et 
apparat kan registrere eller gengive 
uden at overskride de specificerede 

rancer. Máles i Hz (Hertz). 

ten gengives stærkere end mellem- 
tonerne, når man lytter ved lav styrke; 
herved bibeholdes klangbalancen. 
High Fidelity eller Hi-Fi. Engelsk. Betyder 
direkte oversat høj troværdighed. 
I forbindelse med lydudstyr: Høj grad af 
naturlighed ved lydgengivelsen. 
Hz. Forkortelse af Hertz. Måleenheden 
for svingninger pr. sekund. 
MFB. Forkortelse af «Motional Feed- 
back». Et elektronisk system, hvor ba: 
hojttalerens svingninger registreres og 
korrigeres ved hjælp af et »foleelement« 
anbragt på højttalermembranen. 
Monitor. Benyttes som betegnelse for 
medhør efter bånd, hvorved det er 
muligt allerede mens optagelsen foregår, 
at kontrollere optagekvaliteten. 
Musikeffekt. Den udgangseffekt, en for- 
stærker kan afgive under korte, kraftige 
musikpassager. 
|. Forkortelse for mikrovolt. 1 V 

1/1.000.000 Volt 

NAB-norm. Amerikansk norm for optage- 
og gengiveudstyr. 
Náleelasticitet. Mål for pick-up-nålens 
evne til at give efter, når den udsættes 
for en given påvirkning. Jo højere værdi, 
jo bedre. 
Nåletryk. Det tryk, en pick-up-nål udøver 
mod grammofonpladen. 
Overhoring. Betegnelse for uønsket 
overføring af signaler fra en kanal til en 
anden. 
Pilottoneundertrykkelse. Under FM- 
stereoudsendelser medsendes en styre- 
tone, der atter undertrykkes i mod- 
tagerens stereodekoder. 
Denne undertrykkelse måles i dB, jo 
højere tal jo bedre. 
Quadrofoni. Gengivelse over fire Iyd- 
kanaler. Ved quadrofoni gendannes de 
rumreflektioner, der var i det rum eller 
de omgivelser, hvor optagelsen fore- 
toges, ved hjælp af to højttalere anbragt 
henholdsvis til højre og venstre bag 
lytteren, foruden de normale fronthojt- 
talere fra to-kanal stereo. 
Rummel. Forstyrrelser med lavt sving- 
ningstal (lav frekvens), der opstår ved 
uregelmæssigheder ved plader og/eller 
pladespillere. 
Selektivitet. Modtagerens evne til at 
adskille stationer. 
Signal/stojforhold. Forholdet mellem 
nyttesignal og reststoj, f.eks. brum og 
sus. Angives i dB. Jo højere tal, jo 
bedre. 
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Sinusetfekt. Den udgangseffekt, en for- 
stærker kan afgive med en ren 1000 Hz 
tone i mindst 10 min. med mindre 
forvrængning end 1%. 
Skating. Bruges om den sideværts 
(uønskede) påvirkning af en pick-up-näl, 
Modvirkningen heraf kaldes »Anti- 
skating 
Sporingsfejl. Alvigelsen i grader af en 
pick-up's midterakse i forhold til plade- 
rillen. 
Tachomotor. Motor med indbygget 
hjælpegenerator til opnåelse af konstant 
omdrejningstal. 
Stojfilter. Kredsløb, der undertrykker 
visse signaler og derved reducerer 
uønsket støj. 
Tuner. (Engelsk). Ofte anvendt i stedet 
for det danske ord »radioforsats«, altså en 
modtagerde! uden udgangsforstærker. 
Udgangsetfekt. Don effekt, der fra for- 
stærkeren (eller forstærkerdelen) tilføres 
højttaleren. 
Viskositetsdæmpet. Dæmpet ved hjælp 
af modstanden i en oliefilm. 
VU-meter. Betegnelse for en udstyrings- 
indikator, som benyttes til at måle den 
styrke, som overføres f.eks. til et mag- 
netbånd 
Watt. Bl.a. måleenhed for udgangseffekt 
tra f.eks. radio. 
Wow. Betegnelse for uonskede, lang- 
somme variationer (under 10 Hz) i lydens 
frekvens under gengivelse fra plader 
eller bånd; jo lavere % jo bedre. 


