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Niet minder dan 5 soorten irish tape zijn tot uw
dienst, van de goede en goedkope BB brown band
tot de ultra- professione le SP sound p late .
En vergeet niet de typen met verlengde speelduu r ,
welke 50% of zelfs 100% langer zi jn dan de norma le
banden.
De duurdere soorten zijn ge po lijst vo lgens het
exclusieve irish Ferrosheen systeem. Bekijk het
opperv lak van de Ferrosheen banden maa r eens en
ve rgel ij k het met de e mulsie van ande re banden,
desnoods onder een lou pe of onder de microscoop.
U ziet, dat de irish Ferrosheen em ul sie oneindig
veel fijner en gladder is.
Behalve, dat hierdoor de slijtage van uw kostbare
opnamekoppen vee l en vee l kleiner is, ook de weergave van de hoge en all e rhoogste fre q uenties ondergaat een niet te geloven verbeteri ng.

Irlah .cce. .ol....
markering,,- en aanlooptape

irish program divider tape 4S m op
3" plastic reel, lichtgroen
f 3,10
tape plakband
irish splicing tape
per rolletje

f 1,60

ledige reel"
3" plastic
f 1,40
4" plastic
f 1,90
5" plastic
f 2,80
6" plastic
f 3,10
7" plastic
f 3,30
a lle reels worden geleverd met doos.

fabrikaat

irish tape wordt vervaardigd in de
grootste Amerikaanse speciaalfabriek
van magnetische tape, de Orradio
Corporation te Opelika, Alabama.

Import:

BEMA Electronics, Amsterdam-Z.

bandsnelheid per seconde
1%"-4.75
cm

j 3%"-9.5
cm

1 7%"-19
cm

BB3
BB4
BB5
BB6
BB7

45 1 150 15
90 300 30
180 600 60
255 850 84
360 1200 120

SP5
SP7

180 600 60 min .
360 1200 120 min .

30 min.
60 min .

15 min.
30 min .

LPAB5
LPAB6
LPAB7

270 900 90 min.
345 1150 116 min.
540 1800 180 min .

45 min .
58 min.
90 min.

22% min.
29 min.
45 min.

LPMB5 270 900 90 min .
LPMB6 345 1150 116 min .
LPMB7 540 1800 180 min.

4S min.
58 min .
90 min.

22% min.
29 min,
45 min.

360 1200 120 min. 60 min.
495 1650 164 min. 82 min.
720 2400 240 min. 120 min.

30 min.
41 min
60 min.

OP5
OP6
OP7

min.
min .
min.
min .
min.

'Iloor reeorder.
met dubbel.poer
bo.,en.taande tUden
'Ilerdubbelen

7%
15
30
42
60

min.
min.
min.
min.
min .

3%
7%
15
21
30

min .
min .
min.
min .
min.

irish

irish SP

BB

sound plate
profesdonol quallty
mylar b_'s
ferrosheell

brou". ban,'
acetate bads

irish sound plate heeft de dikte en
de spee lduur van de normale band.
Vervaardigd
op
de
bekende
DUPONT Mylar polyester basis
1,5 mi l. met een trekvastheid 7 maa l
zo groot als van een op acetate
basis vervaardigde band.
Irlsh SP sound pl.te

SP5 180 m ree l 5"
SP7 260 m reel 7"

f 18,70
f 29,25

Elke dag wordt de populariteit van de irish BB brown band
p lastic opname tape groter !
Dit is geen wonder, want voo r weinig ge ld heeft me n aan
irish BB een prima opnameband.
De gevoeligheid en de frequen t ie-kurve zijn beide uitstekend!
Emul siedikte en output constant .

irish

irish

LPMB

DP
tOO °10 langer

50 °10 langer

dubbelspeelband
,ny lar ba.• i.
ferroslteel&
profe ..iol&al quality

langspeelband
mylar bads
profesdonal quality
ferrosheen

Irlah LPMB longplay
LPMB5 270 m reel 5"
LPMB6 345 m reel 6"
LPMB7 540 m ree l 7"

irish

f 16,35
f 22,50
f 29,60

LPAB
50 °10 langer
één reel
irish DP

langspeelband
acetat.e bads
ferrosheen

tvvee normale
reels

De capaciteit van uw recorder wordt
door de irish OP band verdubbeld.
Vervaardigd op de oersterke Dupont
Mylar basis Y2 mil.

Irlah LPAB longplay
LPAB5 270 m reel 5"
LPAB6 345 m reel 6"
LPAB7 540 m reel 7"

f 13,70
f 16,50
f 21,90

