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L U X U S  S Z U P E R
A rádiótechnika váratlanul gyorsan haladt a fejlődés útján előre és 
rövid, alig egyévtizedes pályafutás után az általános gyakorlati igénye
ket meglehetősen jól ki tudta elégíteni. Ezekkel az első sikerekkel 
azonban a komoly kutatás szerepe korántsem ért véget és a PHILIPS- 
laboratóriumban is lankadatlan szorgalommal folyt tovább a tökéletesítés 
munkája.
Legközelebbi célunk oda irányult, hogy a rádiókészülék ne csak éppen 
alkalmas legyen az emberi beszéd és zenei hangok visszaadására, 
hanem képes legyen az élő zenével teljesen azonos hatású és értékű 
műélvezetet nyújtani. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a Luxus Szuper ezen 
elgondolásunkat tökéletesen megvalósítja.
Az akusztika elméleti és gyakorlati törvényeinek figyelembevételével 
szerkesztett új elektrodinamikus hangszórónk a tekintetbe jövő egész 
hangskálát átfogja; mintaoltalom alatt álló elhelyezési módja pedig 
a hangkibocsátást teljesen a zongora módjára végzi. A hangszóró 
ugyanis nem a készülék előlapján, hanem a tetején foglal helyet és 
ennek megfelelően a hangot nem előre, hanem felfelé adja. Felfelé 
nyíló és zongoratetőhöz hasonlóan mozgatható fedőlap irányítja a kilépő 
hangot, amiáltal a hangerőszabályozás ideális és minden torzítástól 
mentes módja adódik.
Radikális eszközök szolgálnak a zavarok megszüntetésére. Az új Októda- 
cső, a modern szuperkészülékek lelke, feladatát oly kitűnően és hiány
talanul végzi, hogy a transzponálás következtében zavaró fütty, berregés, 
zúgás semmiesetre sem lép fel. De a külső zavarok redukálására is



A LUXUS SZUPER
4-f2  csöves amerikavevő 
technikai felépítése a 
modern gyártás csodája

vannak hatásos eszközeink. A Magyarországon kizárólag PHILIPS-készü- 
lékekben fellelhető neoncsöves megoldású látható hangolás leherővé 
teszi az állomásoknak tisztán szem után igazodó, minden zavaró hang, 
recsegés, ropogás nélküli beállítását és biztos, torzításmentes vételt 
eredményez.
A Luxus Szuper váltóáramú hálózati táplálásra alkalmasan 4-f-2 csővel, 
a transzponáló elv szerint működik. Az automatikus fading- és hangerő* 
szabályozás nemcsak a zavaró elhalkulásokat szünteti meg, hanem 
biztosítja — távolságra és adóenergiára való tekintet nélkül — az összes 
állomások megközelítőleg egyformán hangos jelentkezését. Az újszerű 
kettős dióda az automatikának egy nagyon praktikus továbbfejlesztését, 
az ú n. késleltetett automatikus hangerőszabályozást teszi lehetővé, ami 
megengedi, hogy a gyenge és távoli állomások teljes egészükben 
érvényesüljenek.
A készülék kezelésére és szabályozására összesen négy kezelőgomb 
szolgál, amelyek azonban a legcélszerűbb elrendezésnek megfelelően 
páronként koncentrikus tengelyeken ülnek, úgyhogy az ilyképpen adódó 
ketíős gombok folytán ránézésre a készüléken összesen csak két kezelő
szerv látszik.
A készülék vételkörzete mindhárom hullámsávra kiterjed Közép- és 
hosszúhullámú állomásokon kívül rövidhullámú állomások is vehetők és 
a nagy, élvilágítású állomásnévskálán névszerint leolvashatók. Közvet
lenül hallgathatók az Óceánon túli: amerikai, ausztráliai és indiai állo
mások is, úgyhogy a Luxus Szuper a világ legválasztékosabb és leg
változatosabb szórakozását képes nyújtani.
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S Z U P E R  T R I U M P H
Az elméleti szempontokat mérlegelő szakemberek, valamint a gyakorlati igényeket 
tekintő nagyközönség egybehangzó véleménye szerint csak a transzponáló elv alapján 
működő rádiókészülékek képesek a szelektivitás tekintetében támasztott fokozott követel- 
ményeknek megfelelni. Csak a szupergépeknél lehet a szelektivitást biztosító hangolt 
köröket kellő nagy számban alkalmazni anélkül, hogy a kezelés egyszerűségéről le 
kellene mondani.
A transzponáló készülékek előnyeit mindezideig azonban csak megfelelően nagy cső- 
szám mellett lehetett kihasználni, különösképen akkor, ha a változtatható visszacsato
lással a kezelőgombok számát nem akartuk növelni.
A PHILIPS-laboratóriumnak a Szuper Triumph készülékben sikerült azt a típust kiépíteni, 
amelyik a változtatható visszacsatolás nélküli transzponáló rendszer előnyeit nyújtja, 
anélkül, hogy a csőszámot magasra kellett volna fokozni. A Szuper Triumph mindössze 
3 erősítő-csővel működik és minthogy a vétel minősége és a kezelés egyszerűsége tekin
tetében az igényeket tökéletesen kielégíti, vele az ideális közép-készülék tekinthető 
megvalósítódnak. Nem kell visszacsatolással, antennacsatolással és az egyéb kisebb 
készülékek számos kézelőgombjával törődni; az állomás behangolása és a programmból 
kiválasztott műsorszám reprodukálása ugyanúgy történik, mint bármelyik nagy szuper
géppel. Nagy előnye a Szuper Triumphnak, hogy nem reflex-kapcsolású és így hang
visszaadása teljesen torzítástalan és hanghű. A készüléken helyet foglaló összesen négy



A SZUPER TRIUMPH
3+1 cs ö v e s  európavevő 
t ö b b  s z á z kiváló mérnök 
munkájának e r e d m é n y e

kezelőgomb páronkint koncentrikus tengelyeken ul 
és az így alakuló kettős gombok folytán külsőleg 
csak két kezelőszerv látszik.
A Szuper Triumph 3-f 1 csöves, váltóáramú hálózatra 
alkalmas egygomb hangolású szuperkészülék, rövid-, 
közép- és hosszúhullámú állomások vételére alkalmas. 
Hangszín és hangerő szabályozása folytonos, úgy
hogy mindenkinek módjában van az ízlésének leg
jobban megfelelő hangszínt és a szoba nagyságához 
viszonyított hangerőt pontosan beállítani. Az állo
mások helyét az áttekinthető nagysíkskála névszerint 
feltünteti.
A beépített új konstrukciójú elektrodinamikus hang
szóró kitűnő hangvisszaadása, valamint a készülék 
kapcsolásában alkalmazott eredeti műfogások soro
zata a hangtisztaság, hanghűség és hangerő tekin
tetében egész csodálatos eredményeket értek el.
A Szuper Triumph készülék rendkívüli teljesítőképes
ségét nagy mértékben a benne működő P H I L I P S  
Októda-csőnek köszönheti, amely egyáltalában a 
háromcsöves szuperkészülék konstrukcióját lehetővé 
tette.
Természetesen a többi gondosan kiválasztott és 
alaposan megszerkesztett alkatrész is hozzájárul a 
sikerhez. A vasmagos tekercsek és kálit szigetelésű 
Jégforgók mindmegannyi nélkülözhetetlen kompo
nenst képeznek.
Amint a készülék szerkezete a nagyipari mester
munka valóságos iskolapéldája, ugyanúgy külső 
megjelenése és alakja a legválasztékosabb műizlés- 
ről tesz tanúságot. A vonalvezetésben rendkívül 
előkelő benyomást keltő nemes kaukázusi diófaház 
a legszebb lakberendezésnek is díszére válik.
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MATADOR
Régebbi időben az uralkodók, sőt a vagyonosabb főurak is saját színhá
zat tartottakfenn, hogy szórakoztatásul minden időben rendelkezésreáll- 
jon Ezt a fejedelmi kedvtelést ma mindenki megszerezheti magának, aki 
egészen polgári viszonyokhoz mért anyagi eszközökkel egy PHILIPS 
Matador-készüléket vásárol magának. Gondoljuk meg, a Matador nem
csak helyettesíteni képes, hanem értékben többszörösen felülmúlja a 
házi színházat, hiszen a szórakozásnak olyan kifogyhatatlan és vál
tozatos skáláját nyújtja, ami az embert szinte a világ középpontjába 
helyezi. Egy kézmozdulat az egész —  és operát, tánczenét, prózát, 
költészetet, tudományos előadást vagy friss újsághíreket hallgathatunk. 
Pillanatok alatt Berlin muzsikáját, München kedélyes hangulatát, Párizs 
színes életét vagy London egészséges sportszellemét varázsolhatjuk 
lakásunkba. Egy valcer nyugodt ütemét bármikor a Hawai gitár exo- 
tikus hangjával vagy tiroli dal pattogó ritmusával válthatjuk fel.
A PHILIPS Matador a modern, igényteljes ember ideális kiskészüléke. 
Budapest l-et, Budapest ll*t és a relais-állomásokat egymástól szelek
táltan, tisztán és biztosan veszi és a külföldi állomásokat olyan szám-



A PHILIPS MATADOR
2+1 csöves kétpentódás 
külföldvevő, anyagban és 
kivitelezésben t öké l e t es

bán hozza, ami a műsor bőségét és változatosságát feltétlenül bizto
sítja. Vételi körzete a közép- és hosszúhullámokon túl a rövidhullámú 
sávra is kiterjed; állomás-skálája mintegy 50 nevet tüntet fel, elsősor
ban azokat, amelyek mint a magyar rádióhallgatók kedvenc adói 
ismeretesek.
A készülék kitűnő szelektivitását főleg két abszolút jó minőségű hullám
csapda biztosítja, amelyek közül az egyik Budapest I és a relais- 
állomások, a másik pedig Budapest II hatásos kiszűrését biztosítja. 
Ugyancsak a szelektivitás fokozását szolgálja a változtatható antenna
csatolás, továbbá a vasmagos- és kábeltekercsek és a kálit szigetelésű 
légforgó.
Megfelelő hangerőről két erősítő pentóda (a második 9 Watt teljesít
ményű) és egy japán-mágnesből készült permanens dinamikus hang
szóró gondoskodik. Ez a különleges szerkezetű hangszóró azonban 
nemcsak hangerőben, hanem hangminőség tekintetében is páratlan 
teljesítményt nyújt és ellentétben az elektrodinamikus hangszórókkal, 
nincsen áramfogyasztása. Aki egyszer a Matador hangszórójának 
hangját meghallja, rögtön meg tudja egy valóban modern és tökéletes 
készülék értékét becsülni.
A készülék kezelése rendkívül egyszerű. A fő kezelő-gombok páronkint 
koncentrikus tengelyeken ülnek és a készülék frontális részén helyez
kednek el, a hullámcsapdák pedig a készülék hátsó oldalán kezelhetők.

6 hónapos részletár P 178.—, előleg P 31. - , havi részlet P 24.50
9 * i P 186.90, > P 24.90, » » P 1 8 .-

12 » P 195.80, » P 21.80, » » P 14.50



1710 TÍPUS

2+1 csöves népvevő

Ebben a készüléktípusban a PHILIPS-laboratórium gazdasági és 
technikai szempontokat hozott összhangba olyképen, hogy meg
kereste a financiálison legolcsóbb megoldás mellett elérhető 
maximális teljesítőképességet. Rendszeres kutatással végrehaj
totta mindazon szerkezeti egyszerűsítéseket, amelyek olcsóbbá 
teszik a készülékeket, a rádió mai fejlettségének megfelelő 
fontosabb igények kielégítése mellett.
Az Árpád készülék kitűnően hozza és szelektálja Budapest I., Buda
pest II. és a reíais-állomásokat; kedvező vételi viszonyok melleti 
pedig külföldi műsort is szolgáltat. A benne felhasznált, köz
ismerten elsőrangú lengőnyelves hangszóró abszolút jó hang
minősége úgy a komoly zenét, mint a könnyű tánczenét, vala
mint a prózai szövegeket is élvezetes formában adja.
Az Árpád 2 -fl csöves váltóáramú hálózatból táplálható készülék 
rendkívül csinos, tetszetős bakelit-házban kerül forgalomba, 
melynek megtervezésében a művészi szempontok is teljesen 
érvényre jutottak. Olcsó ára mellett is egy tökéletesen kidolgozott 
PHILIPS vevőgép; ez a készülék nem kísérlet, hanem befejezett 
komoly konstrukció, amely az ápolt és barátságos otthonnak 
melegséget, színt ad. Megbízható és mindig rendelkezésre áll, 
hogy a házba örömöt, szórckozást hozzon. Nincs készülék, amely 
hasonló ár mellett annyit tuana nyújtani, mint az Árpád.
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