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sound plate
professional

SP5 180 m pl astic reel
SP7 360 m

f 20.80
f 37.75

irish Sound Plate heeft de dikte en de
speelduur van de normale band.
Vervaardigd op de bekende Dupont
Mylar Polyester Basis, 1,5 mil, is de
trekvastheid 7 x groter dan van een op
acetate basis vervaardigde band.
Emulsie-polijsting volgens het
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aanlooplape

FERROSHEEN-principe.
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accessoires
irish program div ider
tape 45 m op 3" plastic
reel , lichtgroen . . . f 3.10
irish splicing tape pe r
rollet je . .
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5H plastic .
6H plastic .
7 H plastic .
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iris h tape wordt vervaardigd
in de grootste Amerikaanse
speciaalfabriek van magnetische tape, de Orradio
Company te Opelika, Ark.

h-ish tape.
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",,-la.r baNis
profe/j8;ona.1
LPMBS 270 m plastic reel 5"
LPMB6 345 m
6"
LPMB7 540 m
r
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f
f 29.60

n.so

f
f
f
f
f

2.80
5.70
9.60
12.30
15.-

De irish BB plastic opnameband geniet
een nog steeds groeiende populariteit!
Trouwens, dit is geen wonder, want voor
weinig geld heeft men aan irish BB een

prima opnameband.
De gevoeligheid en de frequentie-kurve zijn
beide zeer gunstig .
Emulsiedikte en output constant.

50°/0

langspeelband
acetate bas;s

Langspeelband met een 50%
langere speelduur op acetate
basis.
Professionele weergave door
Ferrosheen-polijsting van
het oppervlak.

langer

OPS 360 m plastic reel 5"
OP6 495 m
6"
OP7720 m
r

f 23.90
f 29.90

f42.-

kleiner.
Ook de irish LPAB, LPMB en SP-banden hebben
deze FERROSHEEN-po/ijsting .

.rish
LPAB
LPAB5 270 m
LPAB6345 m
LPAB7540 m

100°/0

dllbbelspeelban"
",,-'or b08;N
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De emulsie van deze irish banden zijn volgens het
z.g. Ferrosheen-principe gepolijst. Vergelijk de
emulsie-zijde van de irish OP-band met die van
willekeurig welk ander merk en u zult zien, dat
de irish-emulsie oneindig veel fijner gepolijst is.
Hierdoor is het frequentiebereik veel groter, de
slijtage aan de opnamekoppen daarentegen veel

Langspeelband op Dupont Mylar
Polyester Basis.
Hoge trekvastheid, ongevoelig voor
temperatuur- en vochtinvloeden .
50% langer speelduur.
Ferrosheen-pol ijsting.

BB3 45 m plastic reel 3"
4"
BB4 90 m
5"
BBS 180 m
6"
BB6 255 m
7"
BB7 360 m

DP

langer
Su
6U

7u

f 13.70
f16.s0
fl1.90

reel irish OP-band = 2 reels normale banden.
Oe irish OP-band verdubbelt de capaciteit van uw
recorder!
Bij de snelheid 3%," = 9 cm/sec.
speelduur irish OPS .
2 x 60 min.
irish OP7 . .
2 x 120 min.

