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Het Philips Profiel 
Een momentopname 

Vooraan in nieuwe 
technologieen 

De professionele aanpak Micro-elektronica 

Philir 



Philips HiFi 
eer hoge specificaties 
hilips H р 
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Philips. De Vernieuwers. 

In de Philips laboratoria hebben de worden geaccepteerd. 

technici zich niet onledig беге pioniersmentaliteit is ook 

gehouden met imitatie of uit aanwijsbaar in de geavanceerde 

sluitend verbeteringen op details. apparatuur die deze brochure 

Zij hebben fundamentele laat zien 

vernieuwingen op hun naam Het is goeddeels Philips die de 

gebracht grenzen van het bereikbare keer 

Op audiogebied alleen al 5 de op keer verlegt 

compact-cassette (1963) daar 

een voorb: van Lichtgevoelige elementen op een 

Het recent door Philips ontwikkel- siliciumappervlak kunnen 

de Compact Disc geluidsafspeel- geïntegreerd worden tot een 
systeer plete beeldsensor. Aldus zijn 

in de Philips researchlaboratoria 

goede een kwart miljoen beeld 
kans als wereldstandaard te 

s al door de grootste en 
belangrikste HiFi-fabrikanten 

ranvaard en maakt € 

enkele chip. Deze chip, eigenlijk 

in de toekomst een rol gaan 
vullen in audiovisu 

(Midden boven) 
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Het signaal op een Laservision* 

van een laserstraal uitgelezen 

foord geoccer 

elementen samengebracht op бег 

een soort elektronisch netvlies, zal 

le systemer 

beeldplaat wordt door de reflectie sp 

Op de foto het aanbrengen van de 

hiervoor benodigde metoallaag 

tijdens de produktie van platen in 

de fabriek te Blackburn (U.K 

(Links midden en links onc 

Compact Disc.* Nieuwe vorm van 
audioplaat die contactloos via een 

laser wordt afgetast. Door de 

digitale opslag van de aud 

signalen en de beschermla 

wordt een zeer hoge weei 

kwaliteit bereikt, ook na I 

gebruik; krassen en stof hebben 

vel geen ınvloed op de weer 

vekwaliteit. De Compact Disc 

techniek is verwant aan die var 

1 (Rechts Servi iden) 

Op basis van foor Philips in 

1963 geintroduceerde compact 
erd een omkeerbare 

voor het Video 2000. 
systeem ontwikkeld met een 

eelduur tot 8 uur op één 
cassette (Rechts onder) 



De eenzame hoogte van Philips HiFi 

Platenspeler F 7610 

Feilloze aftasting. 

Eindversterker F 4610 

В. Super signaal- en transient-verwerking 

zonder een spoor van hoorbare „ui 

Garandia voor тс luisteren. 

Digitale tuner F 2610 

Afstemverloop is uitgesloten. 

HN > selectiv 
beter dan 60 dB. Professionele ontvangstkwaliteit. 

ebiede k Geavanceerd 
bedieningscomfort. 

Stuurversterker F 3610 

Professionele 

specificaties e en aangepast voor de toekomst. 

Programmeerbare timer F 3611 

r De progressieve luxe: van morgen 
in de HiFi- installatie van vandaag. 

Cassettedeck F 6612 

r. Optimale bandregistratie en bediening. 

Audiorack F 610 

n. Een lust voor oog en oor. 





PHILIPS 

POWER 

6 Philips digitale microprocessor-gestuurde Kwarts/PLL synthesizer/tuner F 2610 met alfanumerieke display. 





Versterkers 

F 4215 Geintegreerde versterker 2 x 45 W FTC. 
Uitgangsvermogen 45 W FTC per kanaal bij 8 ohm, 

THD 0,02% over 20-20.000 Hz - Dikke-film phono equalizer/ 
versterker (S/R 78 dB) - Elf-segments LED vermogens 

indicatoren » Schakelbare loudness, hoog- en lac 

Mono/stereo-toets + Dubbing-mogelijkheid voor twee recorder- 

decks » Schakelbare uitgangen (A/B, A+B) voor twee stereo 

luidsprekersystemen + Eindversterkers elektronisch beveiligd 

F 4213 Geintegreerde versterker 2 x 35 W FTC. 
Uitgangsvermogen 35 W FTC per kanaal bij 8 ohm, 
THD 0,04% over 20-20.000 Hz + Dikke-film phono 
versterker (YR 78 dB) . Zes-segments LED vermogens 

indicatoren » Schakelbare loudness en hoog filter - Mono/ 
stereo-toets » Dubbing-mogelijkheid voor twee recorde 

Schakelbare uitgangen (A/B, A+B) voor twee stereo-luid- 

sprekersystemen + Eindversterkers elektronisch beveiligd 

F 4212 Geïntegreerde versterker 2 x 25 W FTC. 
Uitgangsvermogen 25 W FTC per kanaal bij 8 ohm, 
THD 0,04% over 20-20.000 Hz - Dikk 
versterker (S/R 78 dB) - Grote VU-verm 
Inschakelbare loudness » Continu regelbaar hoog en 

Mono/stereo-toets » Dubbingmogelijkheid voor twee 

decks via auxiliary aansluiting > Schakelbare uitgangen (А/В, 

A+B) voor twee stereo-luidsprekersystemen 

Im phor ualizer/ 

gensindicatoren » 

F 4110 Geintegreerde versterker 2 x 20 W FTC. 
Uitgangsvermogen 20 W FTC per kanaal bij 8 ohm, 
THD 0,0496 over 20-20.000 Hz - Dikke-film phono e 

versterker (S/R 78 dB) - 7 
regelbaar hoog en laag - Mono/stereo-toets > Dubbing- 

mogelijkheid voor twee recorderdecks via auxilia агу aansluiting 



F 2216 Digitale synthesizer/tuner. F 2213 Analı 
ssor 

loge tuner. 
tuurd - Freat ntiekeuze Kwarts/PLI wee dikke-film m 

4-4-4 "414 W d: 

F 2213 

F2110 

F 2212 Analoge tuner. F 2110 Analoge tuner. 
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A 
Philips versterker F 4610 

Vervormingskurve gemeten bij | kHz en 20 kHz. 

B. MF doorlaatkurve Philips tuner F 2610 
Keramische filters en een surface acoustic wave filter geven zeer hoge 
FM-selectiviteit (S + 400 kHz > 80 dB). 

C. Signaal/ruiskurve Philips tuner F 2610 
Dual gate MOS FET-ingang en hoge MF versterking (waardoor laag 
begrenzingspunt) geven een uitstekende gevoeligheid van -3 dB V 
(0.7 uV by 26 dB УВ). 

D. Vervormingskurve Philips tuner F 2610 
Door optimale kombinatie van keramische filters, surface acoustic wave 
filter en een lineaire quadratuurdetector is een uitzonderlijk lage 
vervorming van 0,04% bij | kHz (40 kHz zwaai) bereikt. 



Receivers 

F5213 

F 5213 AM/FM receiver 2 x 30 W FTC. 
Uitgangsvermogen 30 W FTC per kanaal bij 8 ohm, THD 0,1% 
over 20-20.000 Hz - Dikke-film phono equalizer/versterker » 
Schakelbare loudness - Mono/stereo-toets - Tape-dubbing + 

Schakelbare uitgangen voor 2 stereo-luidsprekersystemen » 

Volledig beveiligde eindversterkers + Vijf FM-voorkeurzenders 
(‘Adjust & Find’) - FM-mute > FM-lock SDS stereodecoder • 
LED veldsterkte- en kanaalmiddenindicator - FM/MGILG 

F5212 

| F5110 

F 5212 AM/FM receiver 2 x 20 W FTC. 
Uitgangsvermogen 20 W FTC per kanaal bij 8 ohm. 

THD 0,09% over 20-20.000 Hz - Dikke-film phon 
versterker » Schakelbare loudness • Mono/stereo-toe 
Schakelbare uitgangen voor 2 stereo-luidsprekersystemen + 
Volledig beveiligde eindversterkers - Vijf FM-voorkeurzenders 。 
FM-mute - FM-lock - PLL stereodecoder • LED veldsterkte- en 
kanaalmiddenindicator » FM-band, midden- en lange golf. 

eq izer/ 

F 5110 AM/FM receiver 2 x 17 W FTC. 
Uitgangsvermogen 17 W FTC per kanaal bij 8 ohm, THD 0,1% 
over 40-20.000 Hz + Dikke film phono equaliser/versterker + 

Schakelbare loudness - Continu regelbaar hoog en laag + 
Mona/stereo toets - Uitgangen voor 2 stereo-luidspreker 
systemen - FET front-ends en keramische filters op AM en FM + 

FM-lock + Veldsterktemeter - Grote freguentieschaal - Vlieg- 

wielafstemming - FM-band, midden- en lange golf 



Philips elektronische volautomatische platenspeler met 





| Platenspelers 
F 7813 Volautomatische Kwarts/PLL gestuurde Direct 

Control platenspeler. 
F 7610 Volautomatische Kwarts/PLL gestuurde Direct 

Control platenspeler met afstandsbediening. 
ck Direct Cor ‹ geling )-lock 

F 7215 

AF 829 ዘ Volautomatische Kwarts/PLL gestuurde Direct 
Control platenspeler. > Direct Cor 

F 7215 Volautomatische Direct Control platenspeler 

Drievouc 
agnetische aluminium dr 

nt GP 406 III met ellipt 



_ Platenspelers 

F 7212 Volautomatische platenspeler. F 7114 Volautomatische platenspeler. 
Jengel kleiner dan 0,0596 WMRS - Snaaraandrijving met 24-polige Jengel kleiner dan 0,0596 WMRS - Snaaraandrijving ymbineerd met 

synchroonmotor - Rumble beter dan —60 dB DIN-B - Automatis 
diameterkeuze, start, stop en armterugkeer » Rechte u 

lift - Direct afleesbai 

IN-B + Automatische 

Rechte ultra-lichtgewicht 

ıchroonmotor » Rumble beter dan —60 dB 

ichtgewicht diameterkeuze, start, stop en armterugkeer 

ldkracht gede € we e naaldkracht sarm in bursarm in meslager met gedempte 

raaitafel - Kap met geveerde magnetis 
rarnieren - Element GP 500 met ronde naak 

meter + Antimagnetische aluminium draaitafel - Kap met geveerde 

wrijvingsscharnieren - Element GP 500 met ronc 

Шы | 

F7112 Semi-automatische platenspeler. F 7111 Semi-automatische platenspeler. 
S « Rumble beter dan —60 dB DIN-B + he armterugkeer en stop + Re Jengel kleiner dan 0,05 

mpte lift - Direct afleesbare naaldkract Automatische armterugkeer en stop - Rechte ultralichtgewicht buisarrr buis 
in meslager met gedempte lift » Direct afleesbare naaldkrachtmeter » magnetische еє PSSC 上 є . 

Ant t geveerde wrijvings lement GP 5 

scharnieren « Eleme: 



6 Philips microprocessor-gestuurd solenoid cassettedeck met Automatic Location Device en Next-Track Device. Type F 6612. 



RECORDING 
L&R 



Cassettedecks 
F 6612 Microprocessor-gestuurd solenoid cassettedeck. 

ME werk + 

F 6212 Microprocessor-gestuurd solenoid 
cassettedeck. 

| 1 — = = = — " reen STEREO CASSETTE DECK 

[11111 == === еж , = 
FULL AUTO STOP - HYDRAULIC EJECT - IK MEAD 



Cassettedecks 

F 6211 Cassettedeck. 

F6211 

F6210 

F 6210 Cassettedeck. 
n «FSX орт jvekop * Metal/chroom/ 1me/weerga 



Spoelendecks 
N 4520 Super-HiFi Direct Drive spoelendeck. 

N 4522 

- ራሪ 

PHILIPS 5 PHILIPS 0 



Spoelendecks 
N 7300 Solenoid spoelendeck. 

N7150 

N 7150 Solenoid spoelendeck. Stofkappen. 

met 



Philips luidsprekers, ontwikkeld en gefabriceerd in eigen laboratoria en produktiecentra, gekenmerkt door een volstrekt neutrale en exacte weergave 

onder alle luistercondities 





* Boxen 
F 9819 Vierweg 200/400 W PHC speakerzuil met3 frequentie F9818 Vierweg 120/200 W PHC speakerzuil met3 frequentie 

equalizers. equalizers. 
Vier luidsprekers: (77 Soft Dome tweete / jf t Dome tweeter, 2 

midranger, 7'' lo ) 

elektronische crossov 

12 dB/octaaf filters - [ 
Vandaar een ultra-I 

22.000 Hz - Systeemr 

geconstrueerde houten box met notefi 

Vierweg-systeem met frequentie- De nieuwe Philips speakerzuilen. 
equalizers. Ontworpen voor de HiFi-liefhebber 

voor wie alleen het beste goed 
genoeg is. 
De via co 
speake 
kwaliteit die tot dusver ir 
onbereikbaar was 
Een volstrekt nx 
met een nadrukkelii 
presence van uiterst hoog (22 
en met een letterlijk voelbore 
attock in het di 
De oanw 
equalizers, voor optimale aor 
het klankbeeld ос 

luisterruimte, en c 
maken deze speakerzu 

geschikt voor het woo 
vandaag. 

Frequentieverloop bij 450 Hz, De volstrekt lineaire geluids- 
1500 Hz en 4500 Hz. spreiding 



AH 587 Drieweg 75/100 W MFB 

Philips Motional Feedback 
systemen: 
Geintegreerde luidspreker 
versterkercombinaties met 
individueel aangepaste versterkers 
en elektronisch servo-gestuurde 
woofer voor onvervormd laag via 
compacte boxen. 

luidspreker/versterkercombinatie. luidspreker/versterkercombinatie. 

Boxen 

AH 585 Tweeweg 35/50 W MFB AH 586 Tweeweg 45/65 W MFB 
luidspreker/versterkercombinatie. 

EEN 
|| 11111 ||| 



Boxen 

AH 495/00R Multilineaire drieweg AH 494/00R Multilineaire drieweg AH 489 Multilineaire drieweg basreflex 
100/200 W luidsprekerbox. 80/140 W luidsprekerbox. 60/110 W luidsprekerbox. 

AH 489/00R 
AH 489/007 N 

| Philips multilineaire Onafhankelijk van conussnelheid - 
luidsprekerboxen k 

Onafhankelijk van de plaats van de 
luisteraar. k 

Onafhankelijk van volume 

Onafhankelijk van frequentie 



Boxen 

F 9218 Gesloten drieweg 50/90 W F 9217/00R Gesloten tweeweg 35/60 W ያ 9216/00R Basreflex tweeweg 25/40 ሃሃ 
luidsprekerbox. luidsprekerbox. luidsprekerbox. 

F 9218/00R D 
F 9218/00Z Not: 

Philips boxen met capacitief- 
gekoppelde luidsprekers en elektro- 
mechanische roll-off. 

achtmaal 



WHILIPS 

8 Philips Super HiFi-racksysteem. Type F 516. 
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afstandsbediening. 

F 2610 Alfanumerieke 
synthesizer/tuner. 

F 3610 Stuurversterker 
Mastereenheid. 

F 4610 Superclass A/B 2 x 
60 W FTC eindversterker. 

Systeem F 610 
F 610 Super-HiFi systeem met ያ 6612 Microprocessor- 

gestuurd cassettedeck. 

F 3611 Programmeerbare 
timer/schakeleenheid. 

F 7610 Volautomatische 
Kwarts/PLL gestuurde Direct 
Control platenspeler. 

Pos. 

IA 
S===== 
SE 
= = = = = = 

"мот CONTROLLO PRE AMPLIFIER £ EO 

RC 5267 Afstandsbediening. 

Audiorack F 610. 

Geadviseerde luidspreker- 
boxen: AH 495/00R. 





Systeem F 516 
Audiorack F 516. 

516 Super-HiFi compo F 6612 Microprocessor- 
entensysteer gestuurd cassettedeck. 

F 2516 Synthesizer/tuner. 

Ee Sg AF 829 ዘ Volautomatische —— 200 4. 
EM: hand тарал өткі? Kwarts/PLL gestuurde E - 

У platenspeler. | ww. uw w 
F 4516 Geintegreerde Kwart k Direct t | cm 5. 

2 x 60 W FTC super class eidsregelir t LE к. gy 
A/B-versterker. V 2 automatische bedienir [ 

AM -FM PREBEN 1 2 i 

| 2001 4 5 6 

| =ኤ = 

| = = = 
| Am» FM SYNTHESIZED TUNER 2516 

— = RR 

Geadviseerde luidspreker- 
boxen: AH 494/00R. 

) | 

“ጩ eg 
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PHILIPS 

PHILIPS 

PHILIPS 



Systeem F 216 

| a = 

F 216 Componentensysteem. F 6211 Cassettedeck. 

F 2216 Synthesizer tuner. 

F 7215 Volautomatische 
Direct Control platenspeler 

F 4215 Geintegreerde eter dor | x ж ж - т = 

versterker 2 x 45 W FTC. t |= FE TWEE 
4« 

Geadviseerde 
luidsprekerboxen F 9218. 



PHILIPS 



Systeem F 214 

F 214 Componentensvsteerr 

F 2213 Analoge tuner. 

F 6211 Cassettedeck. 

F 4213 Geintegreerde weergavekop + Met room, | 
versterker 2 x 35 W FTC. . kelbar һу. 

= > = <= = ፡ጭ% Y | 

Geadviseerde luidspreker- — !. 

F 7212 Volautomatische boxen: F 9217. A y 
platenspeler. tent 60 W 2. 

te 3. A+B 

4. 

Audiorack F 214. 

me e =u. © © 



PHILIPS 

PHILIPS 



Systeem F 212 

F 212 Componentensysteem F 6210 Cassettedeck 

F 2212 Analoge tuner. ft-touch toetsen • FSX opname/ 

F 7112 Semi-automatische 2 — tare meite! — Audiorack F 212. 
F 4212 Geintegreerde platenspeler. K e en ыы n zwart uitgevoerd meubel т 
versterker 2 x 25 W FTC. engel kleiner dan O. NMRS » 5» E ni? 

1. 

2. £ 

3. V 

Geadviseerde luidspreker- ፈ 
boxen: F 9217. t 

weeweg 35/6 



PHILIPS 

PHILIPS 



Systeem F 112 

nsys F 7112 Semi-automatische 

F 2110 Analoge tuner. platenspeler. 

F 4110 Geintegreerde “Кар met ge le wrijving 
versterker 2 x 20 WFTC. harnieren - Element GP 500 met 

Audiorack F 112. 

e Sch d Geadviseerde luidspreker- 
ы boxen: Ғ 9216. 

reflex tweeweg 25/40 W PH 1. 

F 6112 Cassettedeck. 
h toet of еп. 



PHILIPS 

PHILIPS 



Systeem F 210 ` 

F 210 Componentensysteem 

F 5213 AM/FM receiver 
2x30WFTC. 

nogen 30 W 

en 

THD 0.1% 

F 6210 Cassettedeck. F 7114 Volautomatische Audiorack voor I. 

ft-touch toetsen » FSX opname/ platenspeler. componentensysteem F 210. 

t eaumete e = 2. 

A e A Geadviseerde 3. 

° = : luidsprekerboxen: F 9217. 



PHILIPS 



Systeem F 110 

F 110 Componentensysteem 

F 5110 AM/FM receiver 
2x 17 ሃይፐር. 

Geadviseerde Audiorack F 110. I. 
luidsprekerboxen: F 9216. n zwart uitgevoerd me t 

F 6112 Cassettedeck. E 

4. 

F 7112 Semi-automatische 
platenspeler. 

12 STEREO CASSETTE DICK 

£JECT/ CO) Let HEADS 

F SUO AMPM STEREO RECEIVER 



Philips Super HiFi-minisysteem F 009 + Digitale kwarts/PLL synthesizer/tuner AH 109 • Ultra-lineaire stuurversterker AH 209 + Bredeband 2 x 

55 W FTC powerversterker АН 309 + Microprocessor gestuurd metal-cassettedeck N 5581 + Hoofdtelefoon N 6330 als accessoire. 



: 
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PHILIPS 



Minisysteem F 109 
F 109 Super-HiFi mini elekt Zoek 

componentensysteerr 

AH 109 Digitale synthesizer Eë GE us Li L | 

tuner. mal ve "үне a AA GE 

AH 209 Lineaire stuur- sitgar van hoge stabiliteit AH 309 Breedband-eind- 
versterker. et extree е ruisfactor » Ste- versterker 2 x 55 W FTC. 

STEREO TAPE DECK BEAT TATA 

MICRO COMPUTER CONTROLLED 

PHILIPS олт: sywmesizen AM/FM. Tuwa кө a 

ШШШШШШШШШШШ 

1 ШШШ 

PHILIPS oc rowen Anen 309 
5 



Minisysteem F 312 
F 6312 Cassettedeck. 

F 312 Minicomponenten F 4312 Geintegreerde Geadviseerde luidspreker- 
N 5581 Direct-loading systeem versterker 2 x 20 WFTC. boxen: F 917. 
cassettedeck. Gestapelde installatie 24 x 26 x teanesvermogen 20 W F Der ;esloten tweeweg 25/4 

e ° ይ 2312 FET AM/FM tuner. E du 

Geadviseerde luidspreker- ndicator * Dr 
boxen: AH 489. kanaalmid 

PHILIPS 2312 AM-FM STEREO TUNER 7 

E | "6.98. 2 - ህ4 - ፪6 

PHILIPS 4312 INTEGRATED STEREO AMPLIFIER € 

BALANCE BASS TREBLE 

ON OFF 

PHILIPS 6312 HIFI CASSETTE DECK a 

COUNTER RESET 

mH 9 

TAPE SELECT DOLBY ON OFF REC 5 REW FF 5 mar BTOP/EJECT PAUSE 

NORMAL OE миш. м 
t 

ыыы в 
ጨ- 

MC 
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HiFi Autosystemen 
AN 915 MCC AM/FM stereo tuner. 

Microcomputer-gestuurde digitale afstemming • FM (sterea/mono), 
MG. LG, KG (49-m band) - Permanent geheugen voor zes FM 
programma's met een opslagcapaciteit voor 60 zenders in totaal - 
Memolock voorkeuzesysteem voor nog eens 10 zenders (3x FM, 2x MG, 
4x LG en Ix KG) « Elektronische zenderselectie ‘search tuning’ op alle 

golfgebieden - Elektronisch versnelde handafstemming » LCD display 
voor frequentie en golfgebied • IAC storingsonderdrukker op FM + 
Automatische verkeersdecoder SDK en lijn-uit 

Serie 11/Systeem 2. 

AP 100 HiFi/stereo booster/equalizer. 
Bi-Ampli schakelingen met een geringe vervorming » Gescheiden 
uitgangen voor hoog en loag vermogen, respectievelijk 2x 28 en 
2x 6 watt - Vijfbands actieve toonregeling in het bereik van 60-250- 
1000-4000 en 12000 Hz voor optimale weergave-aanpassing aan de 
auto-akoestiek en naar eigen voorkeur + Uitgerust met equalizer defeat. 

fader, Bi-Ampli filter en verlichte schuifregelaars met verstelbare ruiters. 

Serie 11/Systeem I. 

ua 8፪77፳727:] 

АС 010 HiFi/stereo cassettedeck. 
Elektronisch geregelde motor ESC + FSX/Sendust kop + Autostop + 
Toetsen voor snel vooruit en terug spoelen, met vergrendeling » Dolby 
ruisonderdrukking » Bandsoort schakelaar voor metal-, chroom- en 

ferro-cassettes. 

Als aanvulling op Systeem II/2 kan de HiFi booster AP 240 van 
2 x 28 watt worden opgenomen in de 2 x 6 watt uitgangslijn von de 
booster/equalizer AP 100. 

AC 087 HiFi stereo cassettespeler 2 x 17,5 W. 
FSX/Sendust kop - Inschakelbare Dolby - Bandselecties voor cassettes + 

Metal/chroom/ferro + Versneld vooruit- en terugspoelen met 
vergrendeling » Elektronisch gestuurde motor (ESC) » Autostop - Micro- 
moleculaire, onvervormbare aandrukrol voor de cassette » Voor- 

versterker met radio lijn-in * Ingebouwde stereo-eindversterker met een 
uitgangsvermogen van 2 x 17,5 W + Inschokelbare loudness « Fader 
Control (voor/achter volumeregeling) • Gescheiden continue regelaars 
voor hoge en lage tonen - Aansluitingen voor 2 resp. 4 luidsprekers 

Den Helder-Maastricht rijden en 
ononderbroken sterk en helder het- 
zelfde Fi ontvangen. 
Dät kan met Philips Micro 
Computer Control MCC. 

Het laatste rveuws op autorado-gebred 

Philips Micro Computer Control. Kortweg 
MCC. Geavanceerde micro-techniek фе 
borg staat voor n conunu hoarzurvere 

FM-ontvangst Want de MCC micro. 
computer schokelt steeds automatisch 

over op de sterkste FM-zender 

Zelfs by een betrekkelijk korte nt rijit u al 
gauw door meer zendergebieden (zie 
kaartje hrernoast). 

Tot nu toe betekende dat opnieuw 
zoeken en afstemmen. 
De Philips MCC stereo tuner echter regelt 
zichzelf. en loot u ongestoord genieten 
van uw stereo-programma. Het perfekte 

geheugen van de microcomputer slaat 
voor elk van uw 6 favonete FM-program- 
ma's moeiteloos 10 verschillende 
frequenties ор. 
De Memolock-toets zorgt bovendien 
voor nog ns 10 voorkeurstations: 3 x FM, 
4 x lange-, 2 x midden- en | x korte golf 

De gratis MCC-folder ligt voor u kloar by 
uw dealer of bij Philips Nederland, 
Afd. Autoradio MCC, VB 1-34, Antwoord- 
nummer 500, 5600 VB Eindhoven 



HiFi Autosystemen 

‚EN 8390/02 High Power Ayseweg-systeem EN 8851 High! Power dubbelconus- see, 
met woofer wluidsprekei 

idspreker + В id 20/30 W 

EN 8365 High Power pep: ees EN vet High F геннен ren ee Kees, 
Opbouwluidspreker voor hoedeplank, met woof dometweeter + r 

arheid 20/40 W 

EN 8851 EN 8841 

EN 8761 EN 8741 

EN 8751 EN 8320 

EN GE Tune- ሓሪ tweeter 

EN sri ПН Efficiency — үнөн 

Pasklare oplossing vor de meeste 
auto's. 

Compleet programma luidsprekers 
en accessoires. 



Hoofdtelefoons en Afstandsbediening 

N 6330 Hoofdtelefoon met I2 resonantiemembranen. N 6321 Elektret hoofdtelefoon. 

N 6330 N 6321 = EM 6301 

EM 6721 

EM 6301 Elektrodynamische hoofdtelefoon. EM 6721 Afstandsbediening. 

ҚҚА 4 e BU dee А ЕМ 1920 Diastuurapparaat. 

De unieke Philips electrodynamische ve le electrostat ktr De revolutionaire Philips elektret 
hoofdtelefoon N 6330 met2 x 6 fdtelef hoofdtelefoon N 6321. 
resonantiemembranen. E x е v 



bar by 1000 

bereik ( vee omschakelba 

600 ohm er plopfilter > Metalen huis + 

van 6.3 mm klinksteker 

* Wordt geleverd in cassette corr met statiefhouder er 

afzonderlijke microfoonkabel 

EM 2311 

EM 8601 EMBIII 

ЕМ 8410 СОО ЕМЕНІ 

1 EM 8111 Cardioide elektret-microfoon. 
Zeer grote n 2.6 mV/Pa bij 1000 Hz + Fre 

50-16.0 

Zeer grote gevoeligheid 

50-16.C 

uentiebereik 

00 Hz - Omschake ntie | 200 ohm + Voorzien va O Hz mbe ) Hz » Imt 
Metalen huis * Voorzier « Kabel 3 meter, т de steker 。 et 

6.3 mm klinksteker » Comple d 

N 8479 Cardioide elektrodynamische microfoon. EM 8410 Stereo elektret-microfoon. 
r Ł 100 2 « Frequentie Zeer grote gevoeligheid van 3,5 mV/Pa bij 1000 Hz + Frequentiebereik 

0-20.000 Hz + Impex Metalen + « Metalen huis « V orzien van 

klinksteker « Compleet 
statiefhouder 

EM 8601 Rondom-gevoelige elektret-microfoon. EM 8411 Stereo elektret-microfoon. 
Grote gevoeligheid van 2,5 mV/Pa by 1000 H. 5 Zeer grote gevoelighe an 2 x 2,6 mV/Pa by 1000 

18.000 Hz tie 800 ohm • Voor 

voor afstan ırecorders + Kab 

Hz » Fre 
mpec 

Isbe 
»ker » Compleet met windkap en tafelstanda 

bereik 50-16.00 0 ohr orzien var 
met 6.3 mm klinksteker « Compleet r 

r 
uit schakelaar • Kabel 
twee statiefhouders er 



Cassettes 
Hi-Dynamic. De nieuwe norm voor topkwaliteit. 

Philips als wereldconcern is een van de weinige ondernemingen, 

die zelf langdurig kunnen investeren in kostbare research 

programma s. 

De nieuwe serie Philips Hi-Dynamic cassettes is daar een duidelijk 

voorbeeld van. Een voorbeeldig samenspel vc 

magnetische substanties, nieuw ontwikkelde basisfilms en met 

HiFi-precisie geconstrueerde loopwerken. Dat is de nieuwe 

generate cassettes, die elk in hun klasse ver vooruit zijn. 

n geperfectioneerc 

Metal. Een hoogdynamische metalband met Ultra-Chrome. Deze band heeft een magneti- Ultra-Ferro. Hier besta 
een dekfilm van microskopisch kleine, naald sche lai ibiliseerd, naaldvormig zuiver fer 

vormige puur-ijzer deeltjes. De uitsturingsfac- chroomdioxide, dat zich 
tor is vele malen groter dan die van de beste chroombanden onc 

nden. De uitgangsniveaus liggen uit 

k hoog, speciaal in de frequenties 

chroomba 

Zonderl 

tussen 16.500 en 20.000 Hz. 

Vervorming en ruis zijn afwezig te r 

Strongbox cassettehuis met FFS-bandgeleiding. Ultra-P: 

In C-60 en C-90. 

De anatomie van een Philips cassette. 
Deze opengewerkte tekening laat het 

gssettehus ያ) 

በ nieuw-ontwikkeld ultrafijn Crolyr gest 

Een bandr 7 bestaande 

Jerscheidt door sterk ver verbeterd u 

Sterk verbeterd uit 
emen zeer breed freq doa 

d ferro-klasse. nisme en FFS-ba 

20 

ngsniveau over een bereik. Ultra-Precision cassette 

ed. FFS-bandgeleiding. Superieui 

je dekloag uit 

2-Oxide 

een uitstekende dynamiek, sterk 

tgangsvermogen (met name in de 

erde elektromagnetische eigenschappen laagste en hoogste frequenties), minimale emer 

s en vervorming zijn nauwelijks aantoon ruis en vervorming en een verbreed frequentie 

In C-60 en C-9 



Tapes en Elementen 
GP 922/Z Direct Flux moving coil element. 

Super ieur element dat a professionele studionormen voldoet + 

Frequentiebereik 10-60.000 Hz + FIM-vervorming minder dan 0,6% + 

р beier dan 30 dB bij | KHz + Gevoeligheid bij | KHz: 

0.12 mV/cm/sec - De transparante. volmaakt geprofileerde weergave is 
mede te danken aan de toepassing van 

magneet, waarbinnen de spoel, op; 

cantilever met beryllium geleider, een optimaa 

Kanaalscheidin 

тре samarium-kobalt 
aluminium 

misch rendement 

« Dit moving-coil element is 

uitgerust met de unieke Philips tri-radiale, natuurlijk-georiënteerde SST 
Id met een massa van slechts 0,035 milligram. 

en een gave lineariteit kan bereiker 

EG 7000 Step-up transformator. 
Coil elementen - Met L-vormige kern van super-permalloy 

dwindingen en vergulde in- en uitgangscontacten • Trans 

g 1:30/33 dB - 50 x 50 x 120 mm 

Voor m 

litzedra 

formati 

GPNYZ EG 7000! 

GP 420 Mark Ill Opneemelement met SST naald. 
rantn + 20-25.000 Hz + Gevoeligheid bi 

1.3 mV/cm/sec + Kanaalscheiding bij | kHz beter dan 30 dB + 

596 • Naaldkracht 1.3 gram. 

Super Sonic Tracking d 
| kHz 

FIM-vervorming min Jer dan 0, 

GP 412 Mark III Opneemelement met elliptische naald. 
Elliptische diamantnaald in saffier houder. 20-25.000 Hz .Ge 

by | kHz: 1,3 mV/cm/sec • Kanaalscheiding bij | kHz be 

FIM-vervorming minder dan 0,796 + Naaldkracht 1,75 gram. 

er dan 30 dB » 

GP 406 Mark Ill Opneemelement met elliptische naald. 
ntnaald in titanium houder » 20-22.000 Hz - Gevoe- 

ligheid bij I kHz: 1,1 mV/cm/sec + Kanaalscheiding bij | kHz beter dan 

29 dB + FIM-vervorming minder dan 0,8% + Naaldkracht 2 gram 

Elliptische di 

GP 401 Mark Ill Opneemelement met elliptische naald. 
Elliptische diamantnaald in rvs houder » 20-20.000 Hz 

bij I kHz: 1,1 mV/em/sec • Kanaalscheiding bij | kHz beter dan 28 dB + 
FIM-vervorming minder dan 0,996 Naaldkracht 2 gram 

Gevoeligheid 

GP 400 Mark III Opneemelement met ronde naald. 
Ronde diamantnaald in rvs houder • 20-20.000 Hz » Gevoeligheid bi 

I kHz: 1,1 mV/cmisec • Kanaalscheiding bij | kHz beter dan 28 dB + 
FIM-vervorming minder dan 0,996 - Naaldkracht 2 gram 

GP 397 Mark Ill Opneemelement met ronde naald. 
Ronde diamantnaald in rvs houder » 20-20.000 Hz - Kanaalscheiding 

bij | kHz beter dan 22 dB » Naaldkracht 2 gram. 

oeligheid 

Ultra-Ferro Recorderbanden 
Philips Ultra Ferro recorderband is voorzien van een sterk verbeterde 

uit zeer fijn verdeelde ijzerdeeltjes, die 1enetische laag, bestaand 

volstrekt homogeen op de drager zijn aangebracht. Het resultaat is een 

zeer groot frequentiegebied, een minimaal ruisniveau en een ru 

dynamiek. Het gepolijste bandoppervlak maakt een intensief contact 

met de kop mogelijk 

Ultra-Ferro recorderbanden zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen 

LP 1800 UF (540 m band op 18-cm spoel). ОР 1800 UF (730 m band 

op 18-cm spoel) en LP 2600 UF ( 1080 m band met back-side coating op 

26-cm spoel) 



PHILIPS SERVICE 
Als u een Philips produkt kiest, dan 

weet u dat u daarbij de zekerheid 
krijgt von betrouwbare en snelle 
service voor en na de koop. 
Want waar u ook in Nederland 
woont, er is altijd een Philips 

Technisch Service Centrum vlakbij 
Uitstekend geoutilleerd, met er- 
varen technici bemand en beschik- 
kend over duizenden onderdelen. 
Deze service-werkplaatsen staan 
open voor elke leverancier of 
bezitter van Philips produkten. 
Dus ook voor u 
Dat is het veilige idee als u via uw 
dealer aanspraak maakt op snelle 
uitvoering van uw garantie, als uw 
leverancier niet bereikbaar is of 
wanneer u verhuisd bent. 
Voor u een reden temeer от 
Philips te kiezen. 

Informatie 

PHILIPS GARANTIE 
Philips Nederland BV te Eindhoven 
garandeert. dat de door haar 
geleverde apparaten kosteloos 
worden hersteld, indien bij normaal 
particulier gebruik volgens de 
gebruiksaanwijzing binnen zes 
maanden na de aankoopdatum 
fabricage- en/of materiaalfouten 
optreden 

De zorg voor de uitvoering van 
deze garantie berust bij de 
leverancier, die het produkt 

verkocht heeft. Deze kan daarbij 
eventueel een beroep doen op een 
van de Philips Technische Service 
Centra 
U kunt een beroep doen op de 
boven omschreven garantie teger 
overlegging van de aankoopbon 
(faktuur, kassabon of kwitantie) 
samen met de bij het apparaat 

behorende identificatiekaart 
Hierop zijn typenummer en serie- 
nummer vermeld. 

Uit de aankoopbon dienen duide- 
lijk de naam van de leverancier en 
de datum van aankoop te blijken. 
Mocht het nodig zijn deze 
documenten aan uw leverancier af 
te geven, dan kunt u daarvoor een 
ontvangstbewijs vragen. 
De garantie vervalt indien op een 
van de genoemde documenten iets 
is veranderd, doorgehaald. 
verwijderd of onleesbaar gemaakt. 
Dit geldt eveneens voor het type- 
en/of serienummer. 

WAT TE DOEN BĲ EEN 
STORING? 
Om onnodige kosten te voorkomen 
is het verstandig bij een storing 
eerst de gebruiksaanwijzing nog 
eens nauwkeurig te lezen. 
Als de richtlijnen in de gebruiksaan- 
wijzing geen uitkomst bieden, kunt 
u de leverancier raadplegen en 

hem eventueel het apparaat ter 
reparatie aanbieden. 
Ook bij problemen met de 
garantie-uitvoering kunt u zich 
rechtstreeks wenden tot Philips 
Nederland, Afdeling 
Consumentenbelangen 

TOT UW DIENST. DE PHILIPS 
CONSUMENTENLIJN: 
040-78.44.78. 
U doet een goede keus met de 
aanschof vao een Philips produkt 
Niet alleen om de hoge kwaliteit. 
de doelmatige verpakking en de 
duidelijke gebruiksaanwijzing. 
Maar ook omdat u rechtstreeks bij 
Philips alle informatie kunt krijgen 

die u wilt. Voor én na de koop. 
Als u meer wilt weten over televisie 
of video, geluidsapparatuur, foto of 
film, verlichting, grote of kleine 
huishoudelijke apparaten; als u 

vragen hebt over de werking, 
mogelijkheden, garantie of 
service... In al die gevallen, maar 
ook bij klachten of problemen geeft 
onze Afdeling Consumenten- 
belangen graag het antwoord. 
Dat is een unieke service van 
Philips Nederland. 
U kunt rechtstreeks bellen op 
nummer 040-78.44.78, elke werk- 
dag tussen 9 en 5 иш. 
Schrijven kan ook. Het adres is. 
Philips Nederland, Afdeling 
Consumentenbelangen, Antwoord- 
nummer 500. 5600 VB Eindhoven. 
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