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WIJ ZIJN EEN KLASSE VERDER,
CHROOMKLASSEI

BIJ DE GELUI
DVAN MORGEN
HOORT HET STEREO-DECK
VAN MORGEN:
CHROOMKLASSE DUSI
De voordelen en unieke kwaliteiten van de chroomklasse
cassettes staan hiernaast
vermeld.
Kritische kenners zullen
nu
overstappen
op
de
chroomklasse.
Want
de
chroomklasse kombineert de
chroomdioxyde
cassettes
met unieke BASF-stereodecks: de Stereo-decks 8100
en 8200! Ronduit staaltjes
(chrqompjes eigenlijk) van
hoogwaardige HiFi-tech niek.
Funktioneel en aangepast
De BASF stereo-decks hebben een funktionele en
smaakvolle vormgeving. Er
is
geen
stereo-installatie
waarbij ze niet zouden passen .
De stereo-decks hebben
aansluitingen volgens DINnorm en de internationale
norm , zodat er zich geen

aanpassingsproblemen kunnen voordoen.
Geautomatiseerd
en kompleet
Zoals gezegd : geheel automatische omschakeling voor
chroomdioxyde
cassettes .
Automatische
bandafslag .
Automatische of niet-automatische uitsturing. Memory-systeem : om vooraf ingestelde passages automatisch
terug
te
vinden .
" Cueing-buttons " waarmee
de cassette haarscherp op
een bepaalde passage .kan
worden ingesteld .
Dolby en DNl, wat is dat?
Wat is de werking van Dolby?
Om de bandruis te verhin·deren worden zachte en gevoelige passages , voor ze
worden opgenomen , in be-

Met de introduktie van de
chroom klasse heeft BASF
het C2S'3et!esysteem n ~1 werkelijk op concert niveau gebracht. En dat móet u horen .
Want een systeem dat voldoet aan de hoogste normen
voor HiFi kwaliteit (volgens
DIN 45500) zal elke muziekliefhebber
in
vervoering
brengen.
" Op concertniveau " betekent ook dat de
cassette een compositie storingvrij moet kunnen opnemen en weergeven , desnoods twee uur lang.
Daarvoor zorgt het Speciaal Mechaniek SM , door
een perfekte bandgeleiding .
Deze technische voorziening geeft de chroomklasse
meer mechanische zekerheid en dC!s . . . méér muzikaalluistergenot!
Wat betekent chroomklasse
precies?
Simpelweg gezegd : de geluidsbanden zijn niet bedekt
met het traditionele ijzeroxyde-laagje maar hebben
een speciale coating van
chroomdioxyde (Cr02) . Deze

paalde
frekwentiebereiken
versterkt. Bij de weergave
worden deze versterkte passages tot de normale sterkte
gereduceerd en wordt het
ruisen van de band evenredig verminderd .
Zo kan de muziek in zijn ge- Uw
heel vrijwel zonder ruis worden weergegeven .
Ook DNL geeft de muziek
alle kansen . Het onderdrukt
bij de weergave het ruisen
zonder het karakter van de
f---- muziek aan te tasten .
Vooral bij. niet-gedolbyseerde cassettes biedt het
DNL-systeem optimale weergavekwaliteit.
De chroom klasse steekt er
bovenuit. Dat toont dit grafiekje door middel van het
uitsturings-spectrum van de
chroomdioxyde-geluidsband.

coating zorgt voor opnamen
met minder grond ruis en een
meer '..'erfij !1 de k!a::k'.A..'ec:gave dan andere coatings .
Samengevat:
Chroomcassettes registreren méér èn
geven meer weer. Transparanter van kwaliteit, zodat
ieder instrument natuurgetrouw wordt weergegeven
en beter tot zijn recht komt.
Cassette en apparatuur:
allebei chroom klasse.
Bij een cassette van de
BASF chroomklasse hoort
afspeelapparatuur van BASF
chroomklasse.
Een recorder of stereo-deck
met apart ingebouwde om schakeling op chroomdioxyde. Ook hierin is de technische ontwikkeling van BASF
een klasse verder.
Alle apparatuur van de
chroomklasse schakelt automatisch om . Dus ook uw
normale cassettes kunt u afspelen op de nieuwe BASFapparatuur. Informatie over
de chroomklasse stereodecks vindt u hiernaast en
verderop in deze krant.
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DAAR WERKEN
WE VOOR

Ga maar 'ns na wat BASF
voor u betekent:
Als u zich 's morgens wast
aan die leuke , sterke lichtgewicht wasbak , uw kreukvrije
overhemd aantrekt met daaroverheen een wollen trui die

schade. BASF kunststoffen
maken reddingboten onzinkbaar , enz . enz .

Wooncomfort,
daar werken we voor
We spraken reeds over de

en farmaceutisch gebied.
Voor kunststoffen die in
nieuwe medische apparaten
worden toegepast . En voor
vitamines. Zonder overdrijving kunnen we zeggen dat
BASF meewerkt aan een ge-

ziektapes van bekende artiesten uit de gehele wereld .
BASF maakt recorders en
cassettes van een niet-teevenaren kwaliteit. Sinds
1934. De eerste, de beste .
Uw toekomst,
daar werken we voor
We vangen berichten op uit
het heelal en leggen ze vast
op
magneetbanden
van
BASF.
computerapparaBASF
tuur verwerkt de informatie
snel en BASF computerban-

in de was niet vervilt, ja dan
zou u eigenlijk best eens mogen denken aan BASF . Want
dat alles , hoe eenvoudig
soms , dat alles is niet denkbaar zonder de grondstoffen
en
ontwikkelingen
van
BASF .
Veiligheid,
daar werken we voor
Voor de veiligheid in 't verkeer werken we.
BASF
bouwt mee aan veilige auto 's
van morgen en in het luchtverkeer verhogen slijtvaste
kunststoffen de bedrijfszekerheid van vliegtuigen . BASF
kunststof-isolering
beschermt wegen tegen vorst-

lichtgewicht,
onbreekbare
wasbak. Maar er is méér . De
nieuwste bouwmaterialen levert BASF , ontwikkeld om u
het wonen te veraangenamen. Isolatiemateriaal om de
kou buiten en de warmte
binnen te houden . Uw fleuri ge daktuintje kan welig tieren dankzij BASF bodemverbeteringsmiddelen . HoutIijmen of kleurstoffen dienen
de doe-'t-zelvers .
Uw welzijn,
daar werken we voor
BASF heeft aandacht voor
uw gezondheid en zorgt
voor nieuwe en betere
grondstoffen op hygiënisch

zondere wereld.
Uw ontspanning,
daar werken we voor
Ontspanning , amusement is
weer totaal iets anders dan
welzijn , goed wonen en veiligheid .
Maar toch . ..
hoeveel
mensen beleven niet veel
plezier aan een leuke grammofoonplaat en hoeveel miljoenen vrije-uurtjes worden
er jaarlijks niet besteed aan
het opnemen en afdraaien
van geluidsbanden?
Ook in deze wereld speelt
BASF een niet te verwaarlozen rol. BASF maakt grammofoonplaten video- en mu- -

RUISARM EN KLANK-RIJK
DE BASF LH-SUPER
' n Cassette voor de recorderbezitter die meer dan
middelmatige eisen stelt aan
opname en weergave . Voor
de kwaliteitsbewuste koper.
Ook met SM
Ook de LH-Super SM cassette is voorzien van het zogenaamde Speciaal Mechaniek. Voor een definitieve
verbetering van de bandgeleiding en voor optimale
bandwikkeling . Geen last
meer van janken en zweven
van het geluid . En bovenal :
SM geeft de cassette een
langere levensduur.

Doorde fijnere en gelijkmatiger verdeelde pigment-deeltjes heeft de LH-Super een
hogere gevoeligheid. Op deze microfilm ziet u onder
oxyde-deeltjes voor de LHSuper en boven de normale
oxyde-deeltjes.

High Density Coating
BASF hanteert een nieuw
procédé voor de LH-Super:
High Density Coating. Hierbij
worden nog meer oxydedeeltjes nóg compacter samengeperst en vervolgens
met grote precisie " geri cht "
op de band aangebracht. Zo
wordt een output verkregen

den bewaren een wereld vol
informatie voor jaren .
Toegang tot gegevens die
vandaag en morgen een rol
spelen . We horen , zien ,
leren en weten , wat de toekomst van ons vraagt.
Dankzij de audiovisuele leerapparaten van BASF . BASF :
dat betekent research , produktie , toepassingstechniek,
zich verbonden weten met
de wereld . Honderdduizend
medewerkers
binnen
de
BASF-groep werken vandaag aan de toekomst.

die reikt van de hoogste tot
de laagste frekwenties .
Overzichtelijke serie
Ter onderscheiding van de

andere cassettes uit het
BASF-programma kreeg de
LH-Super SM serie een duidelijk jasje met als basiskleur
rood .

DIT BIEDEN U
DEBASF
8100 EN 8200
STEREODECKS
BASF 8100 Cr02
stereo-deck:
1) Automatische omschakeling voor chroomdioxyde cassettes .
2) Praktische en aangepaste toetsen .
3) Toets voor DNL ruisbegrenzer.
4) Toets voor automatische uitsturing . Als u
enkelvoudig
regelen
wilt , kunt u dit met exact
instelbare
schuifregelaars doen .
5) Driedelig
bandtelwerk
met O-instell ing .
6) Verlichte VU -meters .
7) Cueing-buttons .
Het
extra voor nauwkeurige
band instelling .

BASF ZOU BASF niet zijn
als ze ook niet zeer aktief was in het
produceren, het opnemen van musicassettes èn
natuurlijk ook grammofoonplaten. Want als je zoveel
met geluidstechniek te maken hebt, wil je best de kring rondmaken. En hoe kàn het eigenlijk anders: BASF doet dat weer uitermate grondig , hetgeen resulteert in een aantrekkelijk aanbod van
artiesten. Van klassiek tot populair, door artiesten uit de gehele wereld.
Een paar voorbeelden:

HENK ELSINK
Schertsenderwijze
met o .a. De lift Sexboetiek
MC 1835181 -0

18,90

JACKPOT
Everybody
Happy
met o .a . Is Everybody Happy - Ginny
Ginny
MC1535477- 1

15,90

LP 18 25181-0

22,-

[IJ

LP 21 20903-2

LP 1525477-1

18,90

THE SINGERS UNLlMITED
A capella met o .a .
Both sides now Michelle
MC 21 30903- 2

THE OSCAR PETERSON
TRIO + THE SIN GERS UNLIMITEO
In Tune met o .a .
Sesame Street - A
Child is born
MC 21 30905-9

22,-

21!-

15,90

[IJ

ERROll GARNER
Magician met o .a .
Close to you Watch what happens
MC 21 39195- 2

22,-

18,90

[IJ

LP 21 29195-6

LP 21 20905 -6

Die Welt ist voll
Musik met o .a . Die
Welt ist voll Musik Halli - Hallo
MC 21 32081 -6

Zwei
Menschen
und ein Weg met
o.a. Immer wieder
Sonntags
Ich
komm ' bald wieder
MC 21 31721 -3

[IJ

LP 18 22081-6

21,-

22,-

18,90

[IJ

LP2021721 -6

21,-

21,-

'I:t;

§J

MOZART

Sinfonien
K\;i;i() und K\" :119

ROBERT STOLl + ANNELlESE ROTHENBERGER
Blumen li eder met
o .a. Die Rebenblüte
Blumen
schenken
MC 2131458-3

22,-

[IJ

LP 20 21458-3

JOHANN SEBASTIAN BACH
Die Brandenburgischen Konzerte I
met o.a. Collegium
aureum,
Gustav
Leonhardt, cembalo;
Franzjosef
Maier, viool
MC 35 30331 - 1

24,50

35,-

[IJ

JOHANN SEBASTIAN BACH
Die Brandenburgischen Konzerte II
en 111
MC 21 31991 - 7

22,Dubbel
LP
met
Konzerte I, II en III
LP 29 20331 - 1

35,-

GEORG FRIEDRICH HÄNDEl
Wassermusik met
o .a . suite
F-dur
voor 2 hoorns, 2
hobo 's, fagot , strijkers en basso continuo
MC 2130341 - 7

22,-

WOLFGANG AMADEUS
MOZART
Sinfonien KV 550
en KV319
MC2131511 -3

22,-

JOHANN STRAUSS
Bei uns z ' Haus met
o .a . Kaiser-FranzJoseph-Marsch
MC 21 32013-3

[IJ

BASF 8200 Cr02
HiFi stereo-deck:
1) Het HiFi stereo-deck
overtreft op alle punten
de
HiFi-norm
(DIN
45500) .
2) Automatische omschakeling
voor chroomdioxyde cassettes.
3) Toets voor Dolby ruisonderdrukking .
4) Toets voor DNL ruisbegrenzer.
bandaf5) Automatische
slag . Wanneer de cas-

6)

7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)

14)

35,-

[IJ

DO =

LP 20 20341-7

Rugzijde matzwart en antistatisch : de karakteristieke
eigenschappen van de professionele BASF serie DPR
26 en LPR 35 . Zonder onszelf op de borst te kloppen
mogen we stellen dat deze
geluidsbanden aan alle professionele eisen kunnen voldoen .Ze zijn ideaal voor snelspoelende machines en de
gladde spoel voorkomt beschad iging van de band kanten . Geen statische oplading
van de geluidsband door de
rugzijdemattering en dus
ook geen knetteren en vonkvorming . Daarom zijn de DPR
26 en de LPR 35 speciaal geschikt voor metalen spoelen .
Band èn recorder blijven
schoon , hetgeen dropouts
voorkomt. De spec iale oppervlaktebehandeling van de
band spaart kostbare magneetknoppen en verlengt de

[IJ

24,50

OP VELE CASSETTES VINDT U DE VOLGENDE KWALITEITSTEKENS
sette stopt , schakelt het
apparaat zich vanzelf
uit.
Perfekte
stereoweergave
door
scherpe
kanaalscheiding .
Verlichte VU-meters .
Cueing -buttons .
Het
extra voor nauwkeurige
bandinstelling.
Memory-toets. Zorgt bij
voorafgaande instelling
voor het automatisch terugvinden van een bepaalde passage .
Driedelig
bandtelwerk
met a-instelling.
Praktische en aangepaste toetsen .
Pauzetoets .
Toets voor automati sche uitsturing . Enkel voudige regeling met
exact instelbare sch uifregelaars. Professionele
synchro-stereoklem als
accessoire .
2 aansluitmogelijkheden
DIN -norm of internationale standaard . Op alle
goede stereo -installaties
kan de BASF 8200 Cr02
HiFi worden aangesloten .

35,LP 29 20333-6

[IJ

LP 2021511-3

24,50

8) Pauzetoets.
9) Automatische
bandafslag . Wanneer de cassette stopt, schakelt het
apparaat zich vanzelf
uit.
10) Perfekte
stereoweergave
door
scherpe
kanaalscheiding .
11) 2
aansluitmogelijkheden: DIN-norm of internationale standaard . Op
alle goede stereo-installaties kan het BASF
8100 Cr02 stereo-deck
worden aangesloten.
12) Repeteertoets.

22,-

ANTONIO VIVAlOi
Konzerte und Sonaten
MC '35 30333-6

"

Dolby

= Cr02

111 =
Ui

Speciaal

Mechaniek

levensduur van band en apOok een NAB-adapter kan
door BASF worden geleverd .
paraat. Spoelmaat 18.22 cm
~ met drietandsspoel.
26 ,5 cm ~ met
-~==~~---==
professionele
NAB-kern .

PROFESSION-~1Iii

VOOR PROFESS
DPR 26& LPR35

BASF
geluidsbanden LH HiFi
LP 35 = Long Play
Langspeelband .
Sterke band voor alle mono- en stereo-opnamen , vooral voor recorders
met een bandtrek . Wordt geleverd in
vierkante kunststofcassette of in ronde doos . Speelduur per spoor op 9 ,5
cm / s, variërend van 45 tot 90 minuten .
De professionele LPR band heeft een
speelduur van 90 en 180 minuten .

=

OP 26 Double Play
Dubbelspeelband .
Soepele universele band voor alle
mono- en stereo-opnamen , vooral
voor lage bandsnelheden en viersporentechniek. Wordt geleverd in vierkante kunststofcassette of in ronde
doos . Speelduur per spoor op 9,5
cm / s, variërend van 90 tot 180 minuten . De professionele DPR band heeft
een speelduur van ± 106 , ± 150 en
± 213 minuten .
Ook Zijn BASF lege spoelen uit kunststof en bij de professionele banden uit
metaal leverbaar.
BASF Compact-Cassettes
LH-kwaliteit, in snap-pack
C 60 onbespeeld.
Speelduur: 60 minuten (oranje)
C 90 onbespeeld .
Speelduur: 90 minuten (groen)
C 120 onbespeeld .
Speelduur: 120 minuten (blauw)

BASF Videoband
cv 26 AE
Videoband , geschikt voor alle videorecorders op basis van chroomdioxydebanden . In archiefcassette. Leverbaar in verschillende afmetingen in de
bandbreedten !" en ~" .

FV26 AE
Videoband , geschikt voor alle videorecorders op basis van ijzeroxydebanden . In archiefcassette. Leverbaar in
verschillende afmetingen in de bandbreedte !". In !" breedte in de kunststofcassette .
BASF Recorders
Cassette-recorder 9110 Cr02
Cassette-recorder 9201 Cr02
Radio-recorder 9301 Cr02
Stereo-deck 8100 Cr02 met DNL
HiFi stereo-deck 8200 Cr02 met Dolby
en DNL

BASF
Compact-Cassette-hobby-box
inhoud:
1 plakmal, grijs
1 pincet
1 schaar
1 schroevedraaier
1 kruiskopschroevedraaier
3 kern klemmen
5 aandrukveertjes
5 schroeven
transparant voorloopband 10 m
plakband 10 m
plakbandhouder
BASF hobbybox
inhoud:
losse male met plaksleuf
10 m plakband , 5 .8 mm breed
1 mesje
25 m voorloopband groen , wit ,
rood 20 schakelstroken van 15 cm
1 signeerpotlood , 3 bandklemmen
20 spoel etiketten groen en rood

BANDEN

AAN DE ROL
Voordat een geluidsband
keurig en wel in de cassette
of om de spoel zit, gebeurt
er nog het een en ander!
Boven het magneetfolie nog
" kamerbreed ", voordat het
tot op de honderdste milli meter nauwkeurig wordt gesneden . Daarna wordt de
plakstrook aangedrukt op de
kant-en-klare tape.

BASF correctieband
BASF bandklemmen 100 stuks

BASF accessoires
BASF Compact-CassettesArchiveringssysteem
Voor 4 Compact-Cassettes . Variabel
samen te stellen . Mooi van vorm.
Uit slagvast polystyreen. Kleur : rood .
Het ideale archiveringssysteem voor
Compact-Cassettes .
BASF plakband houder
Voor !" geluidsband , voorzien van ca .
500 stukjes plakband PW 384 5,8 mm
breed , 30 mm lang , snijhoek 60°.

BASF voorloopgarnituur
inhoud :
15 m voorloopband rood en groen
25 schakelstroken van 15 cm
5 spoeletiketten rood en groen
BASF plakgarnituur
met plaksleuf
10 m plakband van 5,8 mm breed
BASF a-magnetische scharen
recht of gebogen
BASF reinigings-CompactCassette CR in kunststofcassette
BASF reinigingsband 8/10 m
in kunststofcassette

BAsrl934

DIIIRSTI
DIBISTI
Het was in 1928 dat Ingenieur Fritz Pfleumer uit Dresden de uit staaldraden samengestelde geluidsbanden
verving door zijn unieke papieren geluidstape.
Deze papieren band , bedekt met een laagje ijzervijlsel , stelde ons voor het eerst
in staat om te monteren ; dus
te snijden in geluidsbanden
zonder dat daarvan al te veel
hoorbaar werd bij het afdraaien . Natuurlijk was dit
geluid bij lange na nog niet
volmaakt. Maar, zijn vinding
leerde ons veel.
BASF presenteerde hierop

in augustus 1934 de allereerste, goed bruikbare geluidsband. De toch wel onhandige papieren band werd
vervangen door acetyl -cellulose , een kunststoffolie dat
bedekt werd met een laagje
ijzervijlsel. De eerste 50.000
meter BASF gelu idsband
kon worden vervaardigd'
En zo kwam het dat (na
vervanging van het ijzervijlsel door bruinkleurig gamma-ijzeroxyde) niemand minder dan Sir Thomas Beech am in 1936 het eerste con cert ter wereld gaf, dat werd
opgenomen op geluidsband .

19 november 1936. Het London Philharmonic Orchestra o.I. v. Sir Thomas Beecham in Ludwigshafen . Het eerste concert ter wereld dat op geluidsband werd opgenomen . BASF natuurlijk.

