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AMSTERDAM, October 1926.

MIJNE HEEREN,

Hiermede hebben wij de eer U onze geillustreerde prijscourant van Radio-onderdeelen en -toestellen aan te bieden.
Teneinde aan de vele aanvragen van onze afnemers te voldoen, hebben wij
besloten. U hierbij een zoo vollediq mogelijk overzicht te geven van alle door
ons gevoerde radio-artikelen, wel vertrouwende, daarmede aan de gestelde ver
wachtingen te beantwoorden.
De in deze catalogus vermelde prijzen zijn bruto. Op de prijzen voor Philips-

*

lampen, Varta-accumulatoren etc. worden door ons dezelfde kortingen als door

tl

de resp. fabrieken verleend.'
Philipslampen worden door ons uit voorraad geleverd in mindering van een
event. reeds met de fabriek gesloten contract.
Teneinde abuizen te voorkomen, verzoeken wij U beleefd bij Uwe opdrachten
steeds de in dezen catalogus vermelde bestelnummers op te geven.
Wij houden ons ten zeerste voor Uwe gewaardeerde orders aanbevolen en het zal
ons streven blijven Uwe bestellingen op prompte en coulante wijze

uit

te

voeren.

j
Hoogachtend,

S. M. NIJKERK Jr.
N.B.

Met de uitgifte van deze prijscourant vervallen alle vroegere noteeringen en nummers.
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„T WIN" - T E L E F O O N.

I

Een

practische

bijzonderheid

van deze telefoon is de dubbele
hoofdbeugel, waarvan de beide

I

helften

met

bajonetsluitingen

zijn vereenigd, wat medebrengt,
dat men ze ook met écn hand
beweging

van

elkaar

kan

scheiden,

zoodat

men

twee

enkele telefoons krijgt, elk met
één beugel, hetgeen dit groote
voordeel heeft, dat tijdens het
afstemmen een tweede persoon
met

dezelfde

telefoon

kan

meeluisteren.

v

De telefoonschelpen zijn met
kogelgewrichten aan den beugel
bevestigd en kunnen volkomen
sluitend op het oor worden gezet.

|
I

Deze telefoon heeft een weerstand van 2 x 2000 Ohm, verstelbaren trilplaat,

.

,

groote oorschelpen en jweegt in totaal, slechts 350 gram..
Het geheel is prima vernikkeld, de stalen hoofdbeugels izijnjnet celluloid over**••

:
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trokken, hetgeen zeer bevorderlijk voor de hygiene is en voorzien van eschdoornhouten schelpen, gemonteerd met snoer en stekkers.

De „Twin^’-telefoons, waarvan wij den alleenverkoop hebben voor Nederland en
Koloniën, zijn allen voorzien van ons merk S.M.N.

■
■

Prijs per stuk F 8,50.

Bestelnummer 500.
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E.A.G. CONDENSATOREN.
Normaal rond model:
Capaciteit : 0,10/1000 M.i F. D. prijs . .
0,15/1000 .............................
0,25/1000 .............................
0.50/1000 .............................
1 /1000 .............................
2 /1000 .............................
2,5 /1000 ...............................
Bestelnummer 501.

f 3.15
3.35
3.45
4.15
4.60
8.75
11.50

Normaal rond model, voorzien van
ingeboowde fijnregel:
Capaciteit: 0,25/1000 M. F. D. prijs............... f 4.60
0.50/1000 ........................................
5.30
1 /1000 ........................................
5.75
2 /1000 ........................................
10.35
2,5 /1000 ........................................
13.80
Bestelnummer 502.

»

\i

r
„Square-Law" model:
Capaciteit:
0,25/1000 M. F. D. prijs
0.50/1000 .......................
1 /I000 .......................
Bestelnummer 503.

f

3.70
4.15
4.60

„Sqtiare'Law'’ model voorzien van
ingebouwde fijnregel:
Capaciteit:
0.25/1000 M. F. D. prijs
0,50/1000 .......................
1 /1000 .......................
Bestelnummer 504.

f

5.05
5.75
6.20

i

Al deze condensatoren zijn voorzien van knop en schaal

4
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E.A.G. knapp:n

m:t

fijtiregïlknop

Bestelnummer 505: Prijs per^stuk

f 0.85

E.A.G. Knoppen zonder fijnregelknop
Bestelnummer 506: Prijs per~stuk

f 0.65

„UTILITY”
De betere condensator voor de amateurs
De naam waarborgt kwaliteit.
Wordt geleverd zonder fijnregel in de navol
gende maten:
Bestelnummer^507
200 cM

prijs f

6.25

250 ..

.. £7.-

300 „

7.75

500 ..
1000 ..

8.50
10.25

Met ingebouwde fijnregel in de knop
Overbrenging 1—50:
Bestelnummer 508
prijs f 10.25
..

.. 10.75
11.25
* 12... 13.50

„ALTER”
I

BLOKCONDENSATOREN.

Voorradig in onderstaande capaciteiten :
Bestelnummer

515

Prijs

Capaciteit

Bestelnummer

Capaciteit

Prijs

1/100.000

ƒ 0.66

1/1000

ƒ 0.82

5/100.000

0.66

2/1000

0.82

1/ 10.000

0.66

3'1000

0,82

1, 5/ 10.000

0.66

411000

0.88

2/ 10.000

0.66

5/1000

0.88

0.66

6/1000

0.88

3 / 10.000

0.66 '

7/1000

1.13

4/ 10.000

0.82

8/1000

1.13

5/ 10.000

0.82

9/1000

1.38

10/1000

1.38

2. 5/ 10.000

515

„ALTER"
LEKWEERSTANDEN

m
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Voorradig in onderstaande capaciteiten:
Bestelnummer

Capaciteit
50.000 Ohm

516

Prijs

Bestelnummer j

ƒ 1.13

Capaciteit

Prijs

500.000 Ohm ƒ 1.13

70.000

1.13

1 Mégohm

1.13

80.000

1.13

2

1.13

3

1.13

100.000

1.13

120.000

1.13

4

1.13

140.000

1 13

5

1.13

150.000

1.13

6

1.13

200.000

1.13

516

6
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„UTILITY"
C AP AC ITEITSVRIJE
SCHAKELAARS

'

Met knop
Bestelnummer 509/1,
..

1 polig.

f 2.25 p. stuk

509/2, 2

..

,, 2.60 ,,

,,

509/3.

..

„ 3.30 .,

.,

3

509/4.

4

„•

,, 3.60 „

„

509/5.

5

..

., 4.30 ..

..

509/6,

6

..

Met hefboom

I

1 polig.

f 2.75 p. stuk

510/2.

2

..

., 3.10 ,. „

510/3.

3

..

.. 3.80 .. ..

510/4,

4

..

.. 4.85 ..

..

510/5,

5

..

,, 5.85 ,,

.,

..

.1 5.85 ,,

,,

Bestelnummer 510/1,

'

510/6,

6

„CROIX".
De „Croix" transformator welke wij reeds
geruimen tijd voeren, kunnen wij ten zeerste
aanbevelen. De prima werking van iedere
transformator wordt door ons ten volle ge
garandeerd.
Leverbaar in de verhouding:

f)

Bestelnummer 511, verhouding 1—1, f4.—
512,
1—3, ., 4.50
1-4, .. 4.50
513,
514,
1-5, .. 4.50
514,
1-8, .. 6.—
Reeds meer dan 600.000 stuks
over de geheele wereld verkocht

7

f

I-

„TOEBE” SCHAKELAAR
Beschermt Uw toestel tegen Bliksem-inslag.

De „TOEBEM-tocstelbeveiIiger is voorzien van een speciale koolbliksemafleider
waardoor
bij verzuim van omschakelen en inslaan der bliksem
of andere atmospherische ontladingen deze over den afleider naar de aarde wordt
geleid.
Hierdoor is dus uitgesloten, dat de persoon of het toestel eenige schadelijke in
vloed ondervindt. Dat in Duitschland alleen bovenafgebeelde schakelaars gebruikt
mogen worden, zegt genoeg.
Uitvoering: zware vertind koperen messen, ebonieten handgreep op lei gemon
teerd. Om namaak te voorkomen, gelieve U.te letten op het merk „TOEBE
en het teeken:

S. M. N.
hetwelk op iedere „TOEBE’ -schakelaar is aangebracht.

Prijs per stuk f 2.50

Bestelnummer 517

8

AERMONIC MATERIALEN
!

LAMPVOETJES
MODEL A.
Het altijd populaire model voor achter
de frontplaat te monteeren. Ebonieten
uitvoering.
Bestelnummer 518. Prijs per stuk f 0.90

MODEL C.
Steun-type met cén gat te bevestigen. Bestel
nummer 519. Prijs per sruk f 1.65.

r

MODEL D.
Lampvoetje voor bord-montage. Anti-capaciteits
vrij. Bestelnummer 520.
Prijs per stuk f 1.80.
MODEL E.
Voor achter de front
plaat te monteeren, even
eens Anti-capiciteitsvrij.
Bestelnummer 521. Prijs
per stuk f 1.80.
LAMPENSTEMPELS

I

Deze stempel bestaat uit een me
talen plaat met vier stalen punten
met dc nauwkeurige ruimte gelijk
aan de rafstand der lamppootjes.
Het is onmogelijk een pootje on
juist te zetten wanneer dit instru
ment gebiuikt wordt. Bestelnummer
522. Priis per stuk f 0,80.
LAMPVENSTERS.
Uitvoering gepolijste nikkelen ring met gaasje
De bevestigingboutjes zijn stevig, van buitenaf
onzichtbaar vastgemaakt aan den ring en kunnen
niet loslaten. Bestelnumm. 523. Prijs p. st. f 0.75

9

„BROWNI E" VERDEELBORD
VOOR HOOFDTELEFOONS.
Uitvoering : zwart ebonieten huis met
nikkelen klemmen.
Aan nevenstaand verdeelbord kan men
vier telefoons parallel aansluiten. Wenscht
men op een andere plaats te luisteren,
dan op die waar het ontvangtoestel is ge
plaatst, zoo brengt men door middel van
een geisoleerde snoer, een verbinding
tusschen den ontvanger en het verdeelbordje aan.
Bestelnummer 524. Prijs per stuk f 2.40

NEUTRON-ARTIKELEN
NEUTRON-CRYSTASTAT.
Vaste detector compleet met nikkelen houders.
Bestelnummer 525.
Prijs per stuk f 2.70

NEUTRON-KORTEGOLFSPOELEN.
Per stel van 5 stuks (van 95 tot 1200.M.)
Bestelnummer 526.

Prijs per stel f 2.10

WJOC*-a~m:m *

>1

m »i>«s" '
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Extra spoel voor Daventry en Parijs.
V.

Bestelnummer 527.

Prijs per stuk 'f 0.90

y
«OfTViu,

NEUTRON-KRISTALLEN.
munten uit door hun buitengewone gevoelig
heid over het geheele oppervlak.
Compleet met zilveren spiraalveertje en ge
bruiksaanwijzing.
Bestelnummer 528.

Prijs per stuk f 0.90

SPOELSTEKKERS
VOOR
BASKETSPOELEN.
Bestelnummer 529.'!?
ur.

i ■—

Prijs per stuk f 0.50
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HONINGRAATSPOELEN

êmmm
■
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De door ons in den handel gebrachte machinaal gewikkelde spoelen munten uit door hoog nuttig effect
en genereeren zeer gemakkelijk.

V J

Bestelnummer 533. Serie bestaande uit de meest gebruikelijke 10 nummers van
f 2.50.
25—400. Per serie
Bestelnummer 534. Serie bestaande uit 6 nummers van 500—1500. Per serie f 13.—
Bestelnummer 535. Spoelen, kwaliteit R., per serie van 10 nummers van 25—400
f 4.per serie
Bestelnummer 536. „Sinus" honingraatspoelen, per serie van 10 nummers van
8—
25—400 per serie
Bestelnummer 537. Zijden honingraatspoelen, per _serie van 10 nummers van
f 5.50
25—400, per serie

GEMONTEERDE SPOELEN
Deze spoelen zijn gemonteerd met luxe ebonieten stekker
met dubbele zaagsnede, en kunnen naar verkiezing
met.blank, wit celluloid, of zwart opengewerkt, waar
onder blank celluloid is gemonteerd, geleverd worden.

Bestelnummer 538. Van 25-400, bestaande uit 10 stuks, per serie

f 7.40

Bestelnummer 539. Van 500—1500, bestaande uit 6 stuks, per serie----- f 18.50

11

Bestelnummer 540. Spoelen, kwaliteit R., per serie van 10 nummers van 25-400,
gemonteerd als hiervoor, per serie
f 9.50
Bestelnummer 541. „Sinus" spoelen, per serie van 10 nummers van 25—400, ge
monteerd als boven, per serie
f 13.50
Bestelnummer 542. „Zijden" spoelen, dito, per serie

f 11.-

Alle spoelen zijn per nummer verkrijgbaar.
TABEL VOOR SPOELEN
No.
25
35
50
75
100
150
200
250
300
400
500
750
1000
1250
1500

Gewone kwal.
f
„
„
„
„
..

..
..
..
..
..
..
„

0.20
0.23
0.26
0.30
0.35
0.38
0.42
0.48
0.54
0.60
1.10
1.30
1.80
2.65
3.25

Kwal. R
f
„
„
„
„
..
„
..
..
..
..
..
..
..
„

0.25
0.30
0.33
0.35
0.40
0.44
0.50
0.54
0.60
0.67
1.20
1.40
1.90
2.80
3.40

1

1

Voor het monteeren per spoel mer luxe stekker en celluloid band wordt f 0.60
per stuk berekend.
SPOEL-STEKKERS.
Deze spoelstekkers zijn uitgevoerd met gepolijst
ebonieten blokje, vernikkeld koperwerk met
dubbele zaagsneden.
Bestelnummer 543.
Prijs per stuk f 0.40
ISOLATIEBUIS.
Leveren wij in vier verschillende^kleuren dik
2Vo m.m.
Prijs per Meter f 0.20
Bestelnummer 530.

12
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„GLAZITE"
Geïsoleerd montagedraad.
Wordt geleverd in zes verschillende
kleuren, in rolletjes a
M.
Bestelnummer 545, Prijs per rol f 0.70
Geïsoleerd montagedraad.
Verkrijgbaar in zakjes, inhouden de vier
diverse gekleurde staafjes a ca. 0.60 M,
Bestelnummer 546. Prijs per zakje f 0.60

-

i

I
^
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1

SPOELHOUDERS.
Deze draaibare spoelhouder is gemonteerd
met gepolijst ebonieten blokje en vernikkeld
koperwerk. Tevens voorzien van buscontacten
voor doorverbinding te maken. De pootjes zijn
voorzien van een zaagsnede.
Bestelnummer 547.
Prijs per stuk f* 0.80.

ENGELSCHE

SPOELSTEKKERS.
met een bus
en een pen.
Bestel nummer

Prijs per stuk
f 0.40.

„ELECTRON-WIRE

ff

Breng Uw luidspreker en telefoons naar één of ander
deel van Uw huis of tuin met Electron-Wire.
De ontvangst wordt sterk verbeterd. Electron-Wire
schept een mooie zuivere toon. Wordt geleverd in
doozen è ca. 35 M.
Prijs per doos f 1.50
Bestelnummer 544.
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Deze spoelhouder zonder hendel, gemonteerd
als hiervoor is voorzien van een bus voor
doorverbinding te maken en hendel in te zetten.
Prijs per stuk f 0.65
Bestelnummer 549.

SPOELHOUDERS
Voorzien van spoelverzetter, bevestigd in het
ebonietenblokje, even
eens gemonteerd als hier
voor. Bestelnummer 550
Prijs per stuk f 1.—.

Deze spoelverzetter is gemaakt met ebonieten greep en uitgevoerd in zwaar ver
nikkeld. koper, passend in bovenstaande spoelhouder.
Bestelnummer 551.
Prijs per stuk f]0.25.
SPOELHOUDERBUSSEN
Uitvoering: vernikkeld koper, voor|zien van twee moeren. Bestelnummer
552. Prijs per stuk f 0.16.
WIJZERS
voor aanwijzing der condensatorstand. Uitvoering: vernikkeld koper.
Bestelnummer 553.
Prijs per stuk f 0.15

M

r
1

1

C.

t

[BRETWOOD.
ANODEWEERSTANDEN.
van 5000 tot 300.000 Ohm’

f

Voordeelen:
Deze weerstand neemt een zeer
kleine ruimte in achter de frontplaat
Werkt buitengewoon gemakkelijk
Geeft perfect doorloopend contact
Is onverslijtbaar
Wordt, zooals alle Bretwood
artikelen, voor 3 jaar gegaran
deerd.
Bestelnummer 554.

LEKWEERSTANDEN

Prijs per stuk f 2.30

met condensator
van’100.000 tot 10 Meg. Ohm
Bestelnummer 555.
Prijs per stuk f 3.00

|

The "FORTEVOX"(

FORTEVOX

Crystal Detector
(1.(4. T,|*I Hul Ni.

KRISTALDETECTORS.
| Een sierlijke dedector, voorzien van stekkerpennen.
I Bestelnummer 556.

Prijs per stuk f 1.—
1

i
KRISTALDETECTORS
[als boven, doch zonder stekkerpennen.
HICHGST CLASS
MATER1AL AND FINISH

Bestelnummer 557.

Prijs per stuk f 1.—

SERIE-PARALLELSCHAKELAARS.
Wij brengen hiermede een

nieuwe

Engelsche serie-parallelschakelaar op
■

de markt.
Bestelnummer 558.
Prijs per stuk f 1.5(1

15
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WIRELESS-ARTIKELEN.
Schakelaars met 11 contacten voor Reinardt schema.
Prijs per stuk f 1.70.

Bestelnummer 559.

Serie Parallel-schakelaars.
Bestelnummer 561 *Prijs per stuk f 1.70

Variable lekweerstanden.
Bestelnummer 560

Prijs per stuk f 1.60

TRES
ANTENNE
voor het maken van kamer-antennes: in doosjes
a 12 Mtr.
Bestelnummer 566
Prijs p. doos f6.—
in doosjes è 15 Mtr.
Bestelnummer 567
Prijs
per stuk f 7.50

Blok-Condensatoren. 1 M.F.D.
Prijs per stuk 1 1.40
Bestelnummer 562
Blok-Condensatoren 2 M.F.D.
Prijs per stuk f 2.20
Bestelnummer 563
Blok-Condensatoren 3 M.F.D.
Prijs per stuk f 3.—
Bestelnummer 564
Blok-Condensatoren 4 M.F.D.
Prijs per stuk f 3.60
Bestelnummer 565
. ïv* *•

-

■

‘V

*97-
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SERIE-P AR ALLELSCH AKELA ARS.
Uitvoering : vernikkeld koper. Oubbelpolig
niet gemonteerd.
Bestelnummer 578.

Prijs per stuk f 0.90

SERIE PARALLELSCHAKELAARS.
Als boven, doch enkelpolig niet gemon
teerd.
Bestelnummer 579.

Prijs per stuk f 0.70

CRYSTAL-STOPPEN.
De Crystalstop dient om het experimenteeren
met Crystal te vergemakkelijken. De stop wordt
op de plaats van de detectorlamp geplaatst,
terwijl 'het snoertje wordt verbonden met de
plus der anodebatterij.
In de Crystalstop past iedere crystaldetector
met normale pennen, zoodat de verwisseling
zeer gemakkeiijk is.
Prijs per stuk f 0.90
Bestelnummer 568.
SIMPLE-STRIP (Eenvoudig Montagedraad)
Vervaardigd uit de beste kwaliteit rood koper, zwaar vertind, terwijl de openingen
dusdanig ingericht zijn, dat 1 of meer verbindingen onder 1 moer gelegd kunnen
worden.
Niets is eenvoudiger, het kan met de hand
omgebogen worden. Volmaakt contact wordt
gegarandeerd zonder te soldeeren. Het meest
ingewikkelde schema kan nu door eiken ama
teur gebruikt worden en schemaverandering
is zeer eenvoudig. Het draad is gemakkelijk
met een schaar door te knippen. Een fijnere
IJ
lis&3ËSEL ;
afstemming en krachtigere geluiden worden
verkregen.
Bestelnummer 569. Prijs f 1.50 per zakje,
inhoudende ruim 3’/a Meter.

SIMPLESTRIP^ jj

}} ^s^SSStHÊ^ 3 •
3 T"

B 11 O». -*

.. n»* y*** 4cs H-v
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AFTAKBARE SPOELEN
met 11 aftakkingen, voor het
zelf samenstellen van een toe
stel met ingebouwde spoelen.
Bestelnummer 575
Prijs per stuk f 2.30

.
E

LAMPENBUSSEN
MET VEEREN
Deze bussen hebben
een belangrijke ver
betering boven de
normale bus. Binnen in zijn 4 nieuw zilveren veertjes aangebracht, waardoor
steeds een sluitend contact met de lamppennen ontstaat. Bestelnummer 576.
Prijs per stuk f 0.10.
VEILIGHEIDS-WEERSTAND

Is het U NOOIT overkomen,, dat men in uw afwezigheid aan de gloeidraadweer
stand Uwer lampen draaide en U zoodoende na Uw thuiskomst geen lampen
meer doch----- „lijkjes" vondt?
Herinnert U zich nog, welk een ergenis U dat toen verschafte?
Welnu, dit is van nu af aan (in de toekomst) ONMOGELIJK. Onze nieuwe
Veiligheidsweerstand van 30 Ohm heeft een losse knop, die bij het einde van
het luisteruurtje afgenomen en opgeborgen wordt.
Vervang nog heden Uw verouderde weerstanden door onze nieuwe veilig
heidsweerstand. Bij iedere weerstand wordt een losse knop geleverd. Bestel
Prijs per stuk f 1.50.
nummer 577.
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Met deze porceleinen weerstanden brengen wij U een geheel nieuwe uitvoering
op de markt, daar deze gemaakt zijn voor ééngatsmontage, hetgeen een belangrijke
besparing aan arbeid medebrengt en een soliedere monteering waarborgt.

PORCELEINEN WEERSTANDEN.
Merk „Tarno" zonder knop 6 Ohm.

I

Bestelnummer 580.

Prijs per stuk f 0.60

Dezelfde als boven doch 30 Ohm.
Bestelnummer 581.

Prijs per stuk f 0.60

I

PORCELEINEN WEERSTANDEN.
Merk „Tarno" met knop 6 Ohm.
Bestelnummer 582.

Prijs per stuk f 0.80
Dezelfde als boven doch 30 Ohm.

Bestelnummer 583.

Prijs per stuk f 0.80.
PORCELEINEN WEERSTANDEN.

Merk „Tarno" met le kwaliteit knop 6 Ohm.
Prijs per stuk f 1.10

Bestelnummer 584.
Dezelfde als boven doch 30 Ohm.

Prijs per stuk f 1.10

Bestelnummer 585.

EBONIETEN WEERSTANDEN.
Merk „Hegra" met knop, open, 6 Ohm.
Bestelnummer 586.

Prijs per stuk f 0.90.

Dezelfde als boven doch 30 Ohm.
Bestelnummer 587.

Prijs per stuk f 0.90

WEERSTANDEN
Merk]Somondo" met kopschaal, 30 Ohm.
Bestelnummer 588.

I19

Prijs per stuk f 1.50.

POTENTIOMETERS (merk Tarno)
met knop, open 400 Ohm
Bestelnummer 589.

Prijs per stuk f 1.50

Dezelfde als boven, 600 Ohm
Bestelnummerr590.

i

f

Prijs per stuk f 1.50

Celluloid Gradenbogen
(Zwart)
voor weerstanden.
Bestelnummer 591.

Prijs per stuk f 0.18

(Wit)
voor weerstanden.
Bestelnummer 592. Prijs per stuk f 0.18

Gloeidraad
weerstand

*
in

BEDRUKTE SPOELBANDEN
per serie van 25—400, blank celluloid
Prijs per serie f 0.70

Bestelnummer 594.
per serie van 25—400, wit celluloid.

Prijs per serie f 0.70

Bestelnummer 595.

per serie van 25—400, zwart opengewerkt celluloid,
Prijs per serie f 0.70
Bestelnummer 596.
[Celluloid band voor het monteeren van honigraatspoelen, lang l.iO M.
Prijs per rol f 0.30
Bestelnummer 597.
ÜT1LITY FIJNREGELSCHAAL
De Utility fijnregelschaal is ontworpen, ten
einde de condensator fijner te kunnen regelen,
waardoor een fijnere afstemming verkregen
wordt. Het berust op een geheel nieuw prin
cipe, waardoor speling absoluut buitengeslo
ten is. De overbrenging is 70:1. Deze schaal
?• past niet alleen op de Utility condensator,
doch ook op alle andere merken.
Bestelnummer 593.
Prijs per stuk f 5.50

kt.
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CELLULOID NAAMPLAATJES
Bedrukt met firmanaam, tekst naar opgave. Wit celluloid met zwarten opdruk
Bestelnummer 602.
Prijs per °/0 stuks f 13.—
Zwart celluloid-met witten opdruk. Bestelnummer 603. Prijs per °/0 stuks f 13.—

'
MINERVA TRANSFORMATORS

i

Een prima Oostenrijksche transformator
i

Verhouding 1 : 3.
Bestelnummer 604.

Prijs per stuk f 7.—.

Verhouding 1 : 4.
Bestelnummer 605.

Prijs per stuk f7.—

Verhouding 1 :5.
Bestelnummer 606.

Prijs per stuk f 7.—.

„Royce” FIJNREGELKNOP.
Bij gebruik geeft

i

deze

fijnregelknop zulk

een nauwkeurigheid aan, zooals bij gebruik

É

van een micrometer mogelijk is. Vandaar
de beste regeling.
Bestelnummer 607.

Prijs per stuk f6.—

TELEFOON VERDEELERS VOOR DRIE TELEFOONS.
Uitvoering: vernikkeld koper. Bestelnummer 608.

Prijs per stuk f 0.60

DOORVERBINDINGSSTOPCONTACTEN.

f

i

Deze dienen om met een
aantal luidsprekers of telephoons in serie te luisteren.
LAMPVOETJES.
Bestelnummer 609.
Vierkant, voor opbouw. Bestelnumm. 610. Prijs p. s. f 0.80
Prijs per stuk f 0.85
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PRIMAIR

SECUNDAIR
ANTENNE
AARDE
TELEFOON
Serie

Parallel

Onversterkl
Vcrsierki L P

CELLULOID NAAMSTROOKEN.
Zwart met witten opdruk.
Bestelnummer 614.
Prijs per stuk f 0.30
Wit met zwarten opdruk.
Bestelnummer 615.
Prijs per stuk f 0.30
KOPEREN NAAMPLAATJES
Voorradig in onderstaande opschriften:
aarde, antenne.—accu, +accu —anode, +anode, telefoon, 'luidspreker
serie, parellel, primair, secundair, oversterkt, lx versterkt, 2 x ver
sterkt, gloeidraadweerstand, detector, hoogfrequent.
Bestelnummer 616.
Prijs per stuk f 0.06

2. versterkt LR
versterkt L.F
Versterkt H.P
Glocidraad
weerstand

»
I
I
I

i

:■

r

VEERENDE LAMPVOETJES.
Door deze voetjes verdwijnt het microfonisch effect, dat speciaal bij Miniwattlampen optreed.
Bestelnummer 611. Prijs per stuk f 1.50

Voltmeter
Kulprooster
Fijn
afstemming
♦ Accu -M.Spannmg +

LAMPVOETJES.
Voor opbouw, rond model. , geperst
materiaal.
Bestelnummer 612. Prijs pertstuk f 0.40
LAMPBEKERS.
In geheel vemikkeld kopeien uitvoering.
Bestelnummer 613.
Prijs per stuk f l.—

1
i

WIPSCHAKELAARS.
De schakelaar is uitgevoerd met bronzen veeren
en nikkelen frontplaat en leveren wij resp. met
6 en met 12 veeren. Met 6 veeren voor serieparallelschakeling.
Bestelnummer 617.
Prijs per stuk f 2.—
Met 12 \ecren voor versterkt en onversterkt schakeling.
Bestelnummer 618.
Prijs per stuk f 2.30
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TUMBLER
SCHAKELAARS.
Voor aan- en uitschakeling
met vernikkelden frontplaat
Eénpolig.
Bestelnummer 619.
Prijs per stuk f 0.60
Tweepolig.
Bestelnummer 620. Prijs [per stuk f 0.90
Driepolig
Bestelnummer 621. Prijs per,stuk f 1.30

TUMBLERSCHAKELAARS.
Voor aan- en uitschakeling in geheel
ebonieten huis. Eénpolig.
Bestelnummer 622. Prijs per stuk f0.60

STOPCONTACTJES.
in ebonieten uitvoering, tweepolig, com
pleet met stekker.
Bestelnummer 623. Prijs per stuk f 0.40
Stopcontactjes eénpolig, om aarde en an
tenne apart te verbinden, zoodat geen
inductie instaat.
Bestelnummer 624. Prijs per stuk f 0.30

;enkelpolige
Uj
\
f

rr

stekkers.

voorzien van bladveeren. vernikkeld koperen
voering, voorradig in onderstaande kleuren:
zwart, bestelnummer 625, prijs per stuk f
f
626,
rood,
f
627,
groen,
f
628,
blauw,
f
629,
geel.
f
630,
brons,

TWEEPOLIGE
STEKKERS,
geperst materiaal.
Bestelnummer 631,
Prijs per stuk f 0.25

0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08

DRIEPOLIGE STEKKERS.
geperst materiaal.
Bestelnummer 633. Prijs per stuk f 0.35

eboniet met + en — teeken.
Bestelnummer 632.
Prijs per stuk f 0.35 Geperstmateriaal, om opzij
een stekker in te steken.
Bestelnummer 634.
Prijs per stuk f 0.50
eboniet,
'i

uit

Bestelnummer 635.
Prijs per stuk f 0.55

!
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AANSLUITKLEMMEN.
met zwarten ebonieten dop, zonder gat.
Prijs per stuk f 0.17

Bestelnummer 636.

met zwarten ebonieten dop, met stekkergat.
Bestelnummer 637.

Prijs per stuk f 0.20

met rooden ebonieten dop, met stekkergat.
Bestelnummer 638.
Prijs per stuk f 0.20

f

«

vernikkeld koper.
Bestelnummer 639.

f

Prijs per stuk f 0.15

ANODENSTEKKERS.
Deze zijn uitgevoerd als volgt: Onder den knop: buscontact om draad
in te monteeren en boven in, een gat geschikt voor een andere stekker
in te steken. Voorzien van rood galliliet dopje.
Bestelnummer 640.

Prijs per stuk f 0.08

voorzien van zwart galliliet dopje.
Bestelnummer 641.
voorzien van groen galliliet dopje.

Prijs per stuk f 0.08

Bestelnummer 642.

Prijs per stuk f 0.08

I

KABELSCHOENTJES.

KABELSTIFTEN.
koper met dop, 2,5 cM. lang,
met zaagsnede..
Bestelnummer 645.
Prijs per stuk f 0.05

voorzien van rooden ebo
nieten dop,
Bestelnummer 643.
Prijs per stuk f 0.08
voorzien van zwarten ebo
nieten dop.
Bestelnummer 644.
Prijs per stuk f 0.08

Kabelschoentjes, met dop, koper.
Bestelnummer 646.

Prijs per stuk f 0.07

Kabelstiften 1 mM. doorsnee
Bestelnummer 647

Prijs per % stuks f 1.
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KABELSCHOENTJES
<3^

1 m.M. diameter, nikkel, open. Bestelnummer 648.
stuks f 1.70.

2,5 m.M. diameter, vertind koper, open.
Bestelnummer 649.

Prijs per °/o

Prijsjper % stuks f 8.—

4 m.M. diameter, vertind koper, open,
Prijs per 0/o stuks f4.—
Bestelnummer 650.
4 m.M.”diameter. vertind koper, gesloten.
Prijs per o/o stuks f4. — .
Bestelnummer 651.
Engelsche Kabelschoentjes met tandjes, om het draad tusschen te knellen, verPrijs per % stuks f 2.—.
nikkeld koper open. Bestelnummer 652.

LAMPENBUSSEN.
Deze bussen worden geleverd met 3 m.M. boring en twee zeskante
moeren, gepolijst vernikkeld koper en zijn geschikt voor het monteeren van den lamp op de fron plaat, zoodat lampvoetjes over
bodig zijn. Bestelnummer 653.

Prijs per stuk f 0.05’

Dezelfde als boven, doch met ronde moeren. Bestelnummer 654. Prijs per stuk f 0.05
STEKKERBUSSEN.
Deze bussen leveren v/ij met 4 m.M. boring en twee zeskantige
moeren, gepolijst vernikkeld koper.
Bestelnummer 655.

Prijs per stuk f 0.06

Dezelfde als boven, doch met soldeereind.
Bestelnummer 656.

Prijs per stuk t 0.08.

ENKELPOLIGE STEKKERPENNEN

\

Deze pennen zijn voorzien van dubbele zaagsnede. Vernikkeld koper.

i

Bestelnummer 657.

Prijs per stuk f 0,06
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BATTERIJ-LINKS.
koperen uitvoering.
Prijs per °/0 stuks f 4.

Bestelnummer 658.

BATTERIJ-KLEMMEN
Klemmen met zaagsnede.
Prijs per o/0 stuKs f

Bestelnummer 659.

ra

i
li

Klemmen met houtdraad.
Prijs per % stuks f 7.—

Bestelnummer 660.

Klemmen met één moer, koperen uitvoering.
Prijs per % stuks f7.—

Bestelnummer 661.

!

hg
Klemmen met één moer. nikkelen uitvoering.
Prijs per % stuks f7.—

Bestelnummer 662.

li

Met dubbele draadklemmen. koper 2 c.M. lang.
Prijs per stuk f 7.—

Bestelnummer 663.
Klemmen Nmet|onderschroef.
tfoiip

Prijs~per stuk f7.—

Bestelnummer 664.

*

SIRENE-BUSSEN.
Deze bussen leveren wij met 4 m.M. boring en twee zeskantige moeren.
Aan den achterkant voorzien van een sleuf, waardoor het soldeeren
vervalt. Tevens vervallen hiermede de naamplaatjes. Gepolijst vernikkeld
koperen uitvoering, voorradig in onderstaande opschriften;
telefoon.
antenne,
aarde,
+anode.
+accu,
—accu,
negatieve roosterspanning.

luidspreker,
—anode,
+accu—anode.
Prijs per'stukïf^0.30

Bestelnummer 665.

MONTAGE-BOUT J ES.
Montageboutjes met bolkop, vernikkeld koperen : ,tvoering.
Prijs per stuk f 0.04

Bestelnummer 666.

Montageboutjes met platte kop, vernikkeld koperen uitvoering
Prijs per stuk f 0.04

Bestelnummer 667.
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STUITNOKJES.
vernikkeld koper met één moer.
Bestelnummer 668.

STUTS.
met 2 moeren, "vernikkeld koper, 1,5 cM. lang.
Prijs per stuk f 0.05
Bestelnummer 699.
met 2 moeren, vernikkeld koper, 2,5 cM. lang.
Prijs per stuk f 0.06
Bestelnummer 670.

-

;

Prijs per stulp: f 0.05

AFTAKSCHAKELAARS.
Deze schakelaar is uitgevoerd in vernikkeld koper,
met ebonieten knopje en bronzen contactveer.
Bestelnummer 671.

Prijs per stuk f 0,50

Deze schakelaar is uitgevoerd in vernikkeld
koper, met ebonieten knop.
Bestelnummer 672.

Prijs per stuk f 0.80

LEKWEERSTANDEN.

ri

Silietstaafjes hebben wij in onderstaande capaciteiten voorradig:

10.000 Ohm.
20.000 „
30.000 ..
40.000
50.000 ..
60.000 .,
70.000 ..
80.000 ..
90.000 ..
100.000 ,.
400.000 ..
Bestelnummer 673.

500.000 Ohm.
600.000 ..
700.000 ..
800.000 .,
900.000 ..
1 Meg-Ohm.
2
3 ..
4 ..
5 ..
6 ..
Prijs per stuk f 0.20

HOUDERS. voor lekweerstanden, gemonteerd op
eboniet.
Bestelnummer 674.
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Prijs per stuk f 0.25

ANTENNE-MATERIAAL.
}

Antennelitze, 49 aderig, in bosjes a 100 Meter.
. Bestelnummer 675.

Prijs per bosje f 3.70

Antennedraad, 1)4, m.M.2 massief, in bosjes
ca. 60 M.

1

i
f

K.G.

Bestelnummer 676. Prijs per K.G. f 2.—

Antenneklemmen. in vernikkeld koperen uitvoering.
Bestelnummer 677.

Prijs per stuk f 0.15

I

EIERKETTINGS,
bestaande uit 3 afspankogels, met ijzeren beugels, trekkracht^ 100fcK.G.
Bestelnummer 678.
Prijs per stuk f 0.35

J

SCHELP-ISOLATOREN.
groen porcelein, met gaten, 3 c.M. lang.
Prijs per stuk f 0,04

.Bestelnummer 679.

%

l

1

JEI-ISOLATOREN
wit porcelein, met gaten, 3Vs c.M. lang
Bestelnummer 680,

!

Prijs per stuk f 0.04

groen porcelein, met gaten, 31/» c.M. lang.
Bestelnummer 681.

Prijs per stuk f 0.04

AFSPANKOGELS.
Wit porcelein met gaten, 6 c.M. lang.
Prijs perjstuk f 0.11
Bestelnummer 682,

f .;

yr

Groen porcelein met gaten, 6 c.M. lang.
Prijs per stuk’f 0.11
Bestelnummer 683.
Wit porcelein zonder gaten, 8 c.M. lang.
Prijs per stuk f 0.20
Bestelnummer 684.
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ANTENNE-MATERIAAL
BLOK-ISOLATOREN

'

&

m

Prijs per stuk f 0.10

Groen porcelein. met gaten. 6 c.M. lang.
Bestelnummer 686.

Prijs per stuk f 0.10.

Wit porcelein. met gaten, 6 c.M. lang.
Bestelnummer 687.

Prijs per stuk f 0.10.

FRANSCHE-ISOLATOREN
5 c.M. lang langwerpig model.
Bestelnummer 688.

«V

I

Bruin porcelein, met gaten, 6 c.M, lang.
Bestelnummer 685.

4

'I
&

Prijs per stuk f 0.25.

FRANSCHE-ISOLATOREN
3 c.M. lang, rond model.
Bestelnummer 689.
Prijs per stuk

l

!

0.25.

;
IN VOERBUIZEN
Wit porcelein* 10 c.M. lang, 1 c.M. breed
Bestelnummer 691. Prijs per stuk f 0.10.
Wit porcelein, 11, 5 c.M. lang 2,5 c.M.
breed.
Bestelnummer 692.tPrijs per stuk f 0.10,
•

-

■

HOEKOLATOREN

:•

wit porcelein, 3,5 c.M.
lang.
PORCELEINEN INVOERINGS.
Groen, 15 c.M. lang
Bestelnummer 693. Prijs per stuk f 0.45.

Bestelnummer 690.
Prijs per stuk f 0.07

Wit, 15 c.M. lang.
Bestelnummer 694. Prijs per stuk f 0.45.

*
5

EBONIETEN-INV OERINGS
30 c.M. lang.
Bestelnummer 695. Prijs per stuk f 0.80
Kt-

•I' •
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ANTENNE MATERIAAL
Kamer-isolatoortjes No. 23, wit porcelein.
Prijs per % stuks f 1.20
Bestelnummer 696.
ISOLATOREN MET DUBEL
Wit porcelein, 8 c.M. lang
Prijs per stuk f 0.10
Bestelnummer 697.

f

Bruin porcelein, 8 c.M. lang.
Prijs per stuk f 0,10
Bestelnummer 698.

t

'

Dezelfde als boven, doch met houtdraad. Wit por
celein, 8 c.M. lang. Bestelnumm. 699. Prijs p. s. f 0.10
Bruin porcelein, 8 c.M. lang.
Bestelnummer 700.

Prijs per stuk 0.10

e./

;
!

VIJFHAREN VOOR BINNENLEIDING
Uitvoering: Vernikkeld koper met geisoleerde binnenring, met
stalen pen om aan den muur te bevestigen.
Bestelnummer 701.
Prijs per stuk f 0,08.
KAMER-ISOLATOREN
Uitvoering: Porceleinen Jring,
met koperen schroef, 6 c.M. lang
J Bestelnummer 702.

I

Prijs per stuk f 0.07.
OMSCHAKELAARS
Gemonteerd op porceleinen grondplaat met geisoleerden greep. Bestelnumm. 703. Prijs p. st. f 0.60

Enkelpolige Uitschakelaars.
Op porceleinen grondplaat.
Bestelnummer 704. Prijs per stuk f 0.45
Twee-polige Uitschakelaars
Op porceleinen grondplaat.
Bestelnummer 705. Prijs per stuk^f 0.65 -

:
:

I• •

STRIJKPATRONEN
Een buitengewoon handige uitvinding, waar
door het eiken zelfbouwer mogelijk gemaakt
wordt, om op zijn toestel diverse opschriften
keurig aan te brengen.
Prijs per stuk f 0.2S
Bestelnummer 706.
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‘RADIO STEEKSLEUTEL.
Geschikt voor de 5 meest gebruikelijke moeren
van 5-10 mm. Geelkoperen greep met stalen sleutels.
Prijs ner stel f 1.80

Bestelnummer 707.

.*
i'fi *

Aolts
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VOLTMETERS.
„Sifam" Voltmeters 0-6-0-120 volt.
Prijs per stuk f 7.20Bestelnummer 708.
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GLIJSTAVEN 10 cM. lang
Prijs. per^stuk 0.70
Bestelnummerf'709.
GLIJCONTACTEN.
Prijs per stuk f 0,20
Bestelnummer ‘710.
EBONIET.
5 of 6 mM. dik aan één kant gepolijst

Prijs per K.G. f 5.50
MAT EBONIET.
Prijs per K.G. f 5.50
5 of 6 mM. dik. Bestelnummer 712.
Eboniet wordt desgewenscht op maat gezaagd, echter wordt hier 75°/o opslag
voor berekend.
TROLIET. Zwart.
Prijs per K.G. f 3.50
Verkrijgbaar in de maat 52x67 Bestelnummer 713.
TROLIET. Gevlamd.
Eveneens verkrijgbaar in bovenstaande maat.
Prijs per K.G. f 4.00
Bestelnummer 714,
VIERKANT MONTAGEDRAAD
Vernikkeld rood koper. Bestelnummer 714. Prijs per K. G. ca. 70 M. f 2,5U.
SNOER
Snoer 2 X 0.75 glansgaren. Prijs per 100 M. f 18.—. Bestelnummer 715.
Bestelnummer 711.

...

I

;
>.
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ANODE-BATTERIJEN

c

:
s
:
Deze Anode-Batterij onderscheidt zich door haar langen levensduur,
gepaard gaande met een geringen inwendigen weerstand, groot
generatievermogen, en kraakt niet.

-2
I

f'

f

Aftakbaar op 3 Volt met contactbusjes
E. M. K. Volts

Maten L. B. H.

15
30
36
45
50
60

00
t^»

e
E

s

220
225
180
180
205
245
225
245
290
310
310

70

a
8
cn

t

80
90
100
120

X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

25
50
75
95
95
95
120
120
120
120
140

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Prijzen
1.40
2.80
3.40
3.80
4.20
4.70
5.20
5,70
6.20
6.70
7.70

78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78

\
I

NEGATIEVE ROOSTERSPANNING BATTERIJEN
Aftakbaar op 1.5 Volt met Contactbusjes
E. M. K. Volts

Maten L. B. H.

Prijzen

6
9
15

90 X 25 X 78
130 X 25 X 78
225 X 25 X 78

0.70

+* c -. I-O'H O-, * *;>-••• <v* * *

••

y t;

1.~
1.60
II

T*
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Het is ons mogen gelukken den alleenverkoop te* krijgen der A. J. S. Cabinetluidspreker, welke geproduceerd wordt door de welbekende fabrieken A. ). Stevens
6 Co. Ltd. te Wolverhampton.

De A.J.S. Cabinet-luidspreker geeft alles getrouw weer
Toonkunstenaars spreken over een viool alsof deze een „ziel

had. Hoevele

luidsprekers zijn dezen lof waard ? De A. J. S. Cabinetmodellen bieden voorzeker
een goede waarborg en geven even getrouw hooge, zoowel als lage tonen weer,
en alle boventonen klinken zuiver. Dit geeft aan deze instrumenten bezieling
als die der viool.
Zij worden in de fabrieken te Wolverhampton gefabriceerd en moeten, alvorens
afgeleverd te worden, een zware proef doorstaan, wat het weergeven van zuiver
i

spreken en muziek aangaat.
i

Daar de vraag tegenwoordig is, naar een sierlijk model luidspreker, hebben wij

l

het Cabinet-model op de Hollandsche markt gebracht, welke tevens laat zien wat
artistieke houtbewerking kan doen. zonder eenigszins het weergevingsvermogen
te schaden.
De uitvoering is in sierlijk gepolitoerd mahoniehout, 28 c.M. hoog.
Prijs per stuk F. 65.—

Bestelnummer 719
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PIËDESTAL LUIDSPREKER.
Kunstenaars, ingenieurs en ambachtslieden, geschoold in de bewerking van fijne
houtsoorten hebben samengewerkt om dit buitengewoon mooi product te ver
vaardigen en om het de geschiktheid te geven om het
gesproken woord en de muziekklanken met een tot nu
toe ongekende juistheid weer te geven.
Het model Piëdestal Luidspreker is ontworpen voor
diegenen, die niet alleen een mechanisch instrument

I

verlangen, doch ook een mooi meubelstuk. Niet alleen
dat het instrument aangenaam voor het oog is, maar
ook het oor wordt gestreeld door de zeer volmaakte
reproductie. Er ontstaat geen vervorming, integendeel
het schijnt alsof de geluiden lieflijk en helder uit den
hemel tot ons komen.
De Piëdestal Luidspreker is vervaardigd van mahonie
hout en is ruim 1.10 M. hoog.
De paneelen zijn uit het fijnste hout vervaardigd en
oralijst door rozenhout. Het bovengedeelte heeft een
fraai opengewerkte rand, waarachter een stofbeschermer, die in harmonie is met
de hoofdkleur. Het bovengedeelte is zoodanig gebouwd dat men er gemakkelijk

Bestelnummer 720.

Prijs f 270.—
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een vaas, een standbeeldje of een lamp op plaatsen kan.

I

ACUSTON

I
%
■
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Model B,
Acuston met Mica Trilplaat als Model A, echter met
Speciale regeling voor het spreken en voor de muziek.
Wettig gedeponeerd.
Bestelnummer 721.

Prijs per stuk f 46.—

Zwarte knop voor de regeling van de trilplaat (geluidsterkte). Nikkelen knop
voor de regeling van de toonhoogte (spreken of muziek).
Alom verkrijgbaar.

:
\

In zijn zeer interessante beschrijving van „de Radio in Duitschland" verschenen
in Electro>Radio No. 16, van 16 September, geeft de Heer Ir. Max Polak de
volgende recensie omtrent de „Acuston" luidsprekers.
„Vooral de Acuston luidspreker staat op een zeer hoog peil en een daarmede
gehouden demonstratie leverde het bewijs voor de voortreffelijke eigenschappen.
Het is toch bekend, dat vooral bij hoornluidsprekers het bezwaar zich doet
gevoelen, dat het instrument óf goed is voor de weergave van muziek, óf goed
' voor de weergave van het gesproken woord. Een goede combinatie van beide
eigenschappen troffen wij nog zeer zelden aan. De Acuston luidspreker nu bezit
een regelarm, die een instelling voor de weergave van het gesproken woord of
van de muziek mogelijk maakt. Bij proefneming bleken de resultaten buitengewoon
goed, zoodat wij met belangstelling de verschijning van dezen luidspreker in ons
land tegemoet kunnen zien".
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DE „TOONAANGEVENDE” LUIDSPREKER
ACUSTON

i

Een goede luidspreker is noodzakelijk voor eiken
bezitter van een radiotoestel. Hetgeheele gezin, zoowel
als de genoodigde kennissen kunnen dan op hun
gemak naar de radio muziek of voordrachten luisteren

MAAR DAN MOET DE LUIDSPRE
KER OOK GOED ZIJN!
Onder

de meest bekende luidsprekers

neemt de

..ACUSTON” een vooraanstaande plaats in. Af
werking en kwaliteit zijn onberispelijk, terwijl de

Pi

'' 1
L :

”

Acustou met Micamembraan
Model A
Prijs f 42.Totale hoogte 67 cM.
weergave natuurgetrouw is. Bovendien zijn wij
door onzen steeds stijgenden omzet in staat
gesteld deze luidsprekers tegen zeer

matige

prijzen aan te bieden.

Vraagt een „ACUSTON” op proef.
Acuston-Minor met normale
hoorn. Model C
Prijs f 27.50
Totale hoogte 63 cM.

Alle Luidsprekers zijn verstelbaar.
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DE „TOONAANGEVENDE” LUIDSPREKER
ACUSTON
Vergelijkt de „ACUSTON" met andere vooraanstaande merken en U zult ver
baasd zijn tegen zulk een lagen prijs een dergelijk uitmuntend product te ont
vangen. Elke luidspreker wordt ten volle gegarandeerd.
De allernieuwste technische uitvindingen zijn bij dezen luidspreker toegepast; ieder
xemplaar wordt vóór het verlaten der fabriek beproefd.

.•5

Acuston met kleine hoorn

Acuston met liggende gegoten hoorn
Model E

Model D

Prijs f 19.50

Prijs f 17.50

Totale hoogte 36 c.M.

Totale hoogte 45 c.M.

Vraagt Uw Handelaar een „ Acuston
=====
op proef
=====

i«

A

ACUSTON Weergever
Prijs f 12.50 per stuk.

Alle luidsprekers zijn verstelbaar.
.
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Het „BROWNIE" kristal toestel.
Gepat. No. 91125.
Over de geheele wereld is er geen kristal toestel, dat men in meer huisgezinnen
aantreft dan het beroemde „Rrownie" kristal toestel.
Alleen in Groot-Britannië en Ierland zijn van deze apparaten honderd duizen
den in gebruik.
Met een dakantenne kan men een 15 kilowattzender tot op 200 K.M. afstand
ontvangen, met een binnenhuis antenne kan men slechts in de naaste omgeving
van het zendstation ontvangen.
Elk toestel wordt gedurende één jaar gegarandeerd tegen fabrieksfouten. Het
apparaatje is niet alleen zeer sierlijk doch ook zeer solide gebouwd. In verband
met het groote aantal orders en aanvragen die wij reeds hebben loopen kunnen
wij niet onder alle omstandigheden levering uit voorraad garandeeren, weshalve
wij onze dienten aanraden ervoor te zorgen dat zij zelf een kleine voorraad van
deze toestellen voorradig houden.
Bestelnummer 727.
Prijs per stuk inclusief kristaldetector (half opaal glas) kristal
f 9.—
en spiraalveertje
DE „UTILITY" PUSH-PULL SCHAKELAAR.

;

I

Wij hebben voortdurend aanvragen gehad voor Utility serieparallel schakelaars, welke door eenvoudig in- en uittrekken
bediend kunnen worden. Wij hebben thans een zeer eenvou
dige kleine schakelaar gekregen n. 1. de schakelaar met ééngatsmontage.
Bestelnummer 728.
Prijs per stuk
f 3.25

;.x
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VARTA ACCUMULATOREN

2 volt elementen in
geribde glazen bak
ken met massaplaten

Buitenmaten
van het elem.
resp. kistje in
m.m.
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83 123
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E
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E
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Buitenmaten
van het
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iQ m.m.
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Amp
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Si
734
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6.5

113

#
170

*
180

*
180

*

123

180

Gewicht Prijs PI.
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3

Amp.

3 0

05

■3
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J
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c
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§

35 0.35 0.35

98

72

150

1.60 0.35 5.40

5 70

14 0.03 6.5 0.65 0.65

98

74 215

2.60 0.f9 7.10

7.50

8.6 0.02

27

0.05 12

1.2

1.2

100 123

225

4.40 1.03 10.40 11.-

In houten draagkistje met lederen riem.

12.- 12.60

(* Hoogte Incl. klemmen bij. No. 734 - 150 m.m. No. 735 - 215 m.m.
No. 736 - 225 m.».
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Gewicht

Prijs Fl.
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9.-
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4.60

1.34 12.-

12.60
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4 i>o/£ elementen in
dubbele geribde gla
zen bakken met
massaplaten

BATTERIJEN.
bestaande uit glaselementen in ribben
bakken met massaplaten.
Houten kisten zonder deksel**) met ijzeren
draagbeugels en

Cap. in Amp uren

z
Type o

>

8

CQ

738 2
739 3
740 2
741 3
742 2
*
743 3

Ï«fï 1 fllf 1
11 al 15 zi\% 15

2**1
L 1
L1
L2
L2
L3
L3

i
i

4
27 0.05
6
4
54 0.10
6
4 ^ 81
0.15
6

12
24
36

V E

Is
x V,
a

t

23
Amp

Buitenmaten
van de Batte» ij kist zonder
in ra.ro.
lang

124
195
200
2.4 2.4
285
264
3.6 3.6
412
1.2 1.2

breed

twee

aansluitklemmen

Gewicht

van
der
Batt.
het
hoog ca kj. zuur

Prijs

Fl.
ongcladen

gcladen

147 222 5.40 1.04 13.80 14.40
151 222 8.— 1.56 20.55 21.45
151 222 9.30 1.87 21.50 22.40
151 222 13.40 2.80 30.25 31.60
154 222 12.70 2.68 28.20 29.40
177 242 19.60 4.02 6.— 47.80

:
:

i

1

** No. 738—742 worden dcsgcwcnscht met los houten deksel, voorzien van 2 klampjes, geleverd
tegen extra berekening van 4% der bat'«rijplijs. ongevu d en ongc'aden.
*) Dit type is in kist van zwaarder hout. natuurkleurig gelakt, voorzien van draaggrepen. scharnierend
deksel, stootblokje en aansluitklemmen. Voor de bulten de kist uitstekende dcclcn. exira 50 m.M. in de lengte
10 m.M. in de breedte 5 m.M in de hoogte.

HEVFLZUURMETER
voor de controle van het zuurgehalte,
bestaande uit glazen ballon met Areo
meter, gummibal, gummislang met glazen
buisje f 3.30.
Bestelnummer 744
Aréometer voor idem.
Bestelnummer 745. Prijs per stuk f 0.80
Glaspipette.
Voor anode-accu’s met massaplaten.
Bestelnummer 746. Prijs per stuk f 1.50
Type 10 W •
Prijzen van Anodebloks: 5-cellige elementgroep Type 5 W a 10 Volt zonder
klemmen ongel, f 3.— geladen f 3.15 10 cellige elementsgroep Type 10 W a 20 Volt
met klemmen ongel, f 6.90 geladen f 7.20 verlooden veerklemmen per paar f 0.50
Complete Aoodebatterijeo, samengesteld uit 5W
bloks, voorzien van aftakkingen op 2, 4, 6, Volt
etc. in houten kist met deksel en draagbeugel.
ongelad.

Type
„
„
„
„
„

.
&

gclad.

15 W è 30 Volt prijs f 18.- 18.45
.. f21,- 21.60
20 W .. 40
.. f24.- 24.75
25 W „ 50
30 W „ 60
£27.- 27.90
40 W „ 80
„ f34.- 35 20
„ £41.-42.50
50 W „100
i»
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DRALOWID-KONSTANT

m

__

lij

P

RADIO-LEKWEERSTAND
Geeft aan Uw ontvangtoestel den gewenschten helderen klank bij de
grootste geluidsterkte.
In tegenstelling met de siliet-weerstanden is de ;,Dralowid*‘ door zijn spe
ciale constructie niet aan bieuk onderhevig, terwijl hij tevens onafhanke
lijk is van temperatuur, vocht en chemische invloeden. Deze zeer belang
rijke factoren maken den „Dralowid" tot den

i

Radio weerstand bij uitnemendheid.

Verkrijgbaar in onderstaande capaciteiten:
1 Meg-Ohm, 2, 3 en 4 Meg-Ohm.
Bestelnummer 747.
Prijs per stuk f 0.80
Onze Houders no 674 zijn geschikt voor bovenstaande
lekweecstanden
AERMONIC Lampvoetje, model H.
Anti-microfoni.'ch.
Dit voetje geeft volmaakt contact voor de lamppootjes
en is geheel vrij van microfonisch ruischen, daar de
veeren van vernikkeld zilver zijn gemaakt met juist
voldoende veeiing, om .elke schok of trilling in zich
op te nemen, onverschillig, waardoor deze veroorzaakt
wordt. Bestelnummer 748.
Prijs per stuk f 1.20.

HALLIWELL LUIDSPREKER.
Totale hoogte 60 c.M.

Goede wijn behoeft geen krans.
Sedert 2 jaren voeren wij reeds regel
matig den bekenden Halliwell luidspreker,
welke een zeer bijzondere fiber-hoorn be
zit, waardoor vanzelfsprekend alle metaal
achtige bijgeluiden onmogelijk kunnen opr
treden. Deze luidspreker is afkomstig van

.

een der oudste en bekendste Amerikaansche
fabrieken en niettegenstaande zijn bijzon
dere kwaliteit, kunnen wij dezen luidspreker
aanbieden voor den prijs van f 24:—,
Bestelnummer 749.

4T
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PHILIPS' RADIOLAMPEN
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MINI WATT.

Type
A 109
B 105
A Hl

5.25
Triode 1.0--1.3 0.06 9 20— 120] 4. — 10 0.4 22500 1.2,3
1.0-1.30.15 20 20—120 12.- 5 0.6 ’ >300 2,3.4 6.75
Tetrede 1.0-1.3 0.06 10 2- 20 4.5 4.5 1.- 4500 1.2, 3, 4 6.-

A 209
B 205
A 2*1

5.25
Triode 17-2.0 0.C6 10 20-120 5.— 9 0 5 18000 1,2.3
1.7—2.0 0.15 25 '0 - 120 15.- 5 0.7 7000 2.3, 4'6.75
Tetrode 1.7-2.0 0.06 10 2- 20 4.- 4.5 1. - 4500 I. 2,3.4 6.-

A 410
A 409

Triode 3.4-4.: 0.0 10 20-100 2.7 10
3.4-4. 0.06 15 .0-120 9.- 9

B 406
A 441

Triode 34-4.- 0.16 30 20-120 12.Tetrode 3.4-4.- 0.06 10 2- 20 2.7

C 509

Triode 4.5—5.3 0.25 50 20-120 10.■

0.45 22000 1, 2

0.9

6
1 .—
4.5 1.-

9

10000 1,2,3

5.25
5.25

!

6000
2.3.4 6.75
4500 1.2. 3. 4 6.-

i

1.— 9000 1.2. 3. 4 6.75

HELDER GLOEIEND
2
3 25
3120-25
3.25
....
0.5 3 40-100 2.— 10 0.25 40000 1.2.3
4.—
0.7 10150 — 200 6. - 10 0.4 125000 1. 2.3,4 3.25
*) Toepassing: l = Hoogfrequente-Versterking. 2 = Detectie. 3 = Laagfrcquenticverstetking. 4 = Eindvcrstcrking voor luidspreker.

D 1
D 2
E

Trio-e
rl

3.5
3.5

0.5

Het is aan te bevelen, de gloeispanning niet hcogcr in te stellen dan voor een
goede werking juist ncodig is; de aangegeven waarden zijn die, waarbij eenerzijds
een goede detectie, anderzijds de grootst mogelijke energie bereikt kan worden.
De ruststrcom is de anodestroom bij 0 Volt rcosterspanning en bij de maximale
anodespanning.
Overschrijding van de maximale gloeispanning, welke correspondeert met den
opgegeven verzadigingsstrcom, kan het emissievermogen ernstig benadeelen. De
gloeistroom is slechts bij benadering opgegeven.
Bij de tetroden (dubbelrcostcrlampen) is het binnenreoster met de huls verbonden ;
het kan met behulp van het daarop bevestigde moertje worden aangesloten.
De D 1 is een laagvacuumlamp geschikt voar detector, speciaal in een cénlampstoestel; de overige typen zijn hcogvacuumlampen.
De lampen zijn voorzien van de normale Philipshuls; andere huistypen kunnen
op bestelling geleverd worden.
Alle Radio-lampen, door N V. Philips Radio gefabriceerd, worden steeJs
door ons uit voorraad geleverd.
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No. 750. Philips Plaatstroom Apparaat verbetert
Uw ontvangst!
Wordt direct op het lichtnet aangesloten. Levert
absoluut constante spanning zonder bromtoon. Kan ge
bruikt worden bij ieder bestaand ontvangtoestel en le
vert voldoende plaatstroom voor de stetkste eindlampen.
Het apparaat levert verschillende spanningen voor de
tector- en versterkerlampen. Eerstgenoemde is in drie
trappen, de laatste door een regelbare weerstand ge
leidelijk regelbaar. Lengte 200, breedte 120. hoogte
zonder lamp 150 m. m. Wordt geleverd met inbegr.p
van lamp en uitvoerige handleiding voor aansluiting
en behandeling Prijs compleet
f 55.—
No. 751 Reservelamp voor idem, prijs...................................................
f 7.50
Bij bestelling wordt opgave van plaatselijke net-spanning verlangd.
Laadt Uw Accu’s thuis met een goeden gelijkrichter. Geen reserve Accu, geen
schade door onjuiste behandeling, geen transportrisico, geen ontladen Accu juist
wanneer gij dezen noodig hebt.
No. 752. Philips Gelijkrichter,
. -1
geschikt voor directe aansluiting
op het lichtnet voorkomt al deze
onaangenaamheden. Het apparaat
is sierlijk afgewerkt, absoluut ge
vaar- en geruischloos en vereischt S
geen toezicht. De bediening is uiterst jSj
eenvoudig, het stroomverbruik recr
rr
lij
gering n.l. plm. 50 watt: de laad’ty
stroom is 1.3 Ampère voor accu's
van 2 tot 12 volt. Prijs geh. compl.
met 2.5 M. snoer en stekker f 36.—
Philips nieuwe Gelijkrichter No. 450
f 5.No. 753. Gelijkrichtlarap. (verspiegeld) voor idem
f 1 75
No. 754. Weerstandlarap, (doorzichtig) voor idem
No. 755. Philips Gelijkrichter. is gelijk No. 752 doch geschikt voor het laden
van Accu's met een spanning van 2 tot 6 volt. Laadstro.imsterkte 1.3 Ampère.
De kostprijs van het laden eener accu van 27 AU bedraagt bij een stroomprijs van
f 0 25 per K.W.U. in totaal slecht 15 ets.
.......................................f 29.50
No. 755 Prijs compleet met snoeren en stekker
...............................f 5.—
No. 756 Gelijkrichtlamp.........................................
.......................................f 1.75
No. 757 Weerstandlamp.......................................

ÏIIMIHÉ

Beveiligt Uw radiolampen
door een betrouwbare ze
kering, tegen doorbranden
door de anodespanning.
No. 758 Philip’s nieuwe
Veilighcidsstekker met in
gebouwde zekering doet dit
volkomen zeker en betrouw
baar. Wordt direct in anode-batterij geplaatst, en is
geschikt tot het doorlaten
eener stroomsterkte van 30
m.A. Onmisbaar bij ieder
radio-toestel. Prijs per doos
je van 2 stuks.........f 1.50
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VOLT- EN AMPÈREMETERS
Voltraetcr in gepolijst vern'kkeld koperen huis.
horlogemodel, electro-magnetisch, speciale gaffeldemping voor gel ik en wisselstroom.
Bestelnummer 760. Van 0-6 Volt.
Prijs per stuk
f 3.30

Gecombineerde Zak-Volt-Ampèremeter. Electromaanetisch, speciale-gaffeldemping voor gelijk- en
wisselstroom.
Bestelnummer 761. 0-6 Volt. 0-15 Ampère.
f 4.30
Prijs per stuk......................; *.........................
Zak-Ampèremeier, electro-magnetisch
voor
gelijk- en wisselstroom.
Bestelnummer 598. 0-20 Ampère.
f 3.30
Prijs per stuk...............................................

Il

Zak-Voltmeffrs, gepolijst vernikkeld, draaimagneetsysteem. goede c'emping. alleen geschikt
voor gelijkstroom, met 2 ireetbereiken.
Bestelnummer 762. 0-6-0-120 Volt.
f 5.20
Prijs per stuk

O

Precisie-Draaispof 1-Volfmefers. Zak-Voltmeters, gepolijst vernikkeld koperen huis, prima
demping, alleen geschikt voor gelijkstroom, met
2 meet bereiken.
Bestelnummer 763. 0-6-0-120 Volt.
f 12.—
Prijs per stuk

1?

t,0
X

2

i

60 30
3

VOLTS

ï

=

5
■
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VOLT- EN AMPÈREMETERS.
■'

Miniatuur
HorlogeVoltmeter,
draaimagncetsystecm, alleen
geschikt vcor
gelijkstroom.

Bestelnummer
764. 0-6 Volt.
Prijs per
stuk f 3.30

1

j

*

Precisie-Draaispoelvoltmeter.
Gepolijst vernikkeld koperen huis,
70 mM., alleen geschikt voor gelijk
stroom, met twee drukknoppen.
Bestelnummer 768. 0-6 0 120 Volt.
Prijs per stuk f 15.—
Opbouw-Voltmcters,
electromagneet systeem, voor gelijk- en
wisselstroom met gaffeldemping, 70
mM. Bestelnummer 770. 0 10 Volt.
I rijs per stuk f 5.—
Opbouw-Ampèremeters, electromagneetsysteem, voor gelijk- en
wisselstroom, met gaffeldemping, 70
mM. Bestelnummei 771. 0-20 Amp.
Prijs per stuk f5.—
Dezelfde meter, doch voor inbouw
Bestelnummer 772. 0-20 Amp.
Prijs per stuk f5.—
Inbouw-Voltmeter, gepolijst vernikkeld huis,
70 mM., draaimagnectsysteem, alleen geschikt
voor gelijkstroom, met één drukknop.
Bestelnummer 767. 0-^-0-120 Volt:
Prijs per stuk f 7.50
Miniatuur Inbouw-Voltmeter, draaimagneetsystcem, alleen ge
schikt voor gelijk
st oom. Bestelnummer
765. 0-5 Volt. Prijs
per stuk f 3.53
Dezelfde meter als
boven. doch dubbel
meet bereik.
Bestelnummer 7b6.
0-6-0*120 Volt.
Piijs per stuk f 5.20
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ONTVANGTOESTEL, Lessenaar-Model
Bovenstaand toestel is een 4 lamps-apparaat, 1 X hoogfrequent, 1 detector en
2 X laagfrequent, gebouwd In luxe eikenhouten kast met bedrukte ebonieten
frontplaat. Aan de voorzijde bevindt zich een lade voor berging der spoelen,
terwijl er aan de achterzijde een ruimte is voor het plaatsen van een anodebatterij.
Het toestel is voorzien van E.A.G. „Square Law”-condensatoren met fijnregeling,
zoodat de afstemming bijzonder gemakkelijk is.
De „Alter” blokcondensatoren zijn vochtdicht, de „Alter" lekweerstanden constant
en nauwkeurig afgestemd. De lampbussen, voorzien van 4 vecren, zijn achter de
frontplaat gebouwd, waardoor het doorslaan der lampen onmogelijk is. Tevens
hebben wij voor versterkt-onversterkt 3X2 stekkerbussen geplaatst. Wil men
éénmaal versterkt luisteren, dan doet men de telefoon in de 2de rij stekkerbussen
en worden de eerste 2 stekkerbussen doorverbonden. Indien men tweemaal ver
sterkt wil luisteren, zco plaatst men de telefoon of luidspreker in de 3e rij
stekkerbussen en worden de le en 2e rij stekkerbussen, elk met een kortgesloten
stekker, doorverbonden. Met het oog op het toègepaste schema voorzien van
negatieve roosterspanning, hebben wij een negatieve roostcrspanningsbatterij
„S.M.N." ingebouwd.
Bestelnummer 769.
Prijs f 95.—
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ONTVANGTOESTEL, Lesscnaar-Model.
Bovenstaand toestel is hetzelfde toestel als No. 769 doch voorzien van „Utility"
„Square Law" Low Loss stofvrije condensatoren met fijnregeling. welke in den knop is
ingebouwd, met een overbrenging van 1—50, hetwelk bijzonder gunstig is voor
het zoeken der korte golven.
Tevens is het toestel voorzien van vochtdichte „Alter" blokcondensatoren en
nauwkeurig afgestemde „Alter" lekweerstanden.
Voor verdere omschrijving, zie pag. 46.
Prijs f 110 -

Bestelnummer 770

Bovenstaande kast leveren wij ook zonder toestel. Prijs op aanvraag.

I

V

m

Verder leveren wij 1 en 2 lamps-versterkers, 1, 2 en 3
lampstoestellen. Prijzen op aanvraag.

.
.
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ONTVANGTOESTEL „S.M.N."
Bovenstaand toestel is een 4 lamps-apparaat, 1 X hoogfrequent, 1 detector en
2 X laagfrequent. Het S.M.N.-Ontvangtoestel is een apparaat, hetwelk voor
eiken amateur een bron van genot is. De afstemming is zoo eenvoudig, dat een
leek het toestel kan bedienen* zonder ook maar eenig begrip van radio te hebben

De spoelen alsmede de lampen zijn ingebouwd.
Het toestel is niet alleen geschikt voor de lange golven, doch ook de resultaten,
welke men op korte golven krijgt, zijn schitterend te noemen, terwijl déze laatste
gemakkelijk zijn af te stemmen.
De aansluiting geschiedt aan de achterzijde der kast, opdat geen draden aan de
voorzijde zichtbaar zijn.
Uitvoering: eikenhouten kast, 45 X 22 cM., met bedrukte ebonieten frontplaat
40 X 20 cM.
Het toestel is voorzien van E.A.G. „Square Law”~condensatoren met fijnregeling.
De „Alter' blokcondensatoren zijn vochtdicht, de „Alter” lekweerstanden constant
en nauwkeurig afgestemd.
Bestelnummer 771
Prijs f 130.-
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r

Bovenstaand toestel is een 4 lamps-apparaat, 1 X hoogfrequent, 1 detector en
2 X laagfrequent, gebouwd in luxe eikenhouten kast. Aan weerszijden bevindt
zich een kastje om anodebatterij en accu in te bergen.

*

Het toestel is voorzien van E.A.G.-condensatoren, „Square Law"-model met-fijn
• V

regeling.
Zie voor verdere omschrijving, pag.' 46

•r
Prijs per stuk f 110.—

Bestelnummer 772

Bovenstaand toestel, uitgevoerd met „Utility” stofvrije condensatoren, „Square
:i:ï.

Law" Low Loss-model met fijnregeling.
•!: ;* ï .. x:h::z' >.:%Z
Bestelnummer 773

.s:.

Prijs f 125.-

Bovenstaande kast leveren wij ook zonder toestel. Prijs op aanvraag.
c

:■

6
j

:

Verder leveren wij 1 en 2 lamps-versterkers____
1, 2 en 3 Iamps-toestellen,
.. tes
óvv. ' i'X- •> ~ • Xi
Prijzen op aanvraag.
.
c - z^t:i
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ONTVANG-TOESTEL, „Pathrfoon-Model”.
Bovenstaand toestel is een 4 lamps-apparaat, 1 X hoogfrequent, 1 detector en
2 X laagfrequent, gebouwd in luxe eikenhouten kast, met hoorn voor ingebouwde
luidspreker. Daaronder bevinden zich 2 kastjes voor berging der anodebatterij,
accu, spoelen enz., terwijl zich aan den bovenkant een opklapbare deksel bevindt.

I

Het toestel is. voorzien van E.A.G.-condensatoren, „Square Law”~mcdel met fijnregeling.

,

Zie voor verdere omschrijving pag. 46.
Prijs £ 145.*—

Bestelnummer 774

i'

Bovenstaand toestel kan ook met „Utility’'-Low-Loss*condensatoren uitge
voerd worden.

i.

Prijs f 160.—

Bestelnummer 775

CL'-

Bovenstaande kast leveren wij ook zonder toestel.
Prijs op aanvraag.
50
i

;

ONVANG-TOESTEL, „Salon-Model".
Bovenstaand toestel is een 4 lamps-apparaat, 1 X hoogfrequent, 1 detector en
2 X laagfrequent, gebouwd in luxe eikenhouten kast. Aan weerszijden bevindt
zich een kastje om anode-batterij en accu in te bergen. De middenkast biedt plaats
voor een luidspreker, welke door een sierlijk houtsnijwerk, waarachter groene
'è

•

zijde, aan het oog wordt onttrokken. Aan den bovenkant bevindt zich een opklap
bare deksel.
Het toestel is voorzien van E.A.G.-condensatoren, „Square Law"-model, met fijnregeling.
Zie voor verdere omschrijving pag. 46
Prijs f 210—

Bestelnummer 776.

Bovenstaand toestel kan ook met „Utility” Lcw Loss stofvrije condensatoren met
fijnregeling uitgevoerd worden.
Prijs £ 225—

Bestelnummer 777.

Bovenstaande kast leveren wij ook zonder toestel.
Prijs op aanvraag. * >
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De laatste Nieuwigheden (Leest
de „Modern Wireless" van
Augustus 1926)

f

LE WCOS

.

AfgeschermdeSpoclen en
Transformatoren.
i

:
■

i

Een speciale spoel, ontworpen door The London Electric Wire Company &
Smithts Ltd., met een hoog frequent weerstand binnen de afscherming lager dan
bij de beste tot nu toe gebruikte spoelen.

■

I

Door het voorkomen van magnetische wisselwerking tusschen de verschillende
trappen geeft de afscherming de noodige stabiliteit, die zoo dikwijls ontbreekt bij
andere transformator- en spoeltypen.
Het. is natuurlijk bekend, dat de aanwezigheid van een afscherming de effectieve
zelfinductie van de spoel vermindert, dus volgt hieruit dat een grootere draad
lengte noodzakelijk is >roor een afgeschermde spoel, dan voor één van het on
beschermde type.
Dit brengt ongelukkigerwijze een verhoogde H.F. weerstand en daarmede gepaard
gaande verhoogiog der R/L waarde, vergezeld door verlies van selectiviteit.
Daar: onze ingenieurs reeds de Lewcos Plug-in Coils geconstrueerd hebben met
een waaide van R/L, lager dan bij ieder andere spoel van een dergelijk type,
bleef slechts over te combineeren de ervarirg van Hstrce met die van onze
onder7oekings- en fabricage afdeelingen met het oog op het vervaatdigen van een
doeltreffende afgeschermde spoel.

;

De Lewcos afgeschermde spoelen zijn .het resultaat van de nauwste samenwerking
tusschen Mr. J. H. Revne en ons onderzoekingslaboratorium en beteckent een
flinke schrede voorwaarts op het gebied van afgeschermde spoelen.
’ 3

■v

Prijzen cn bijzonderheden'

Aftakbare primaire antennespoel (250—550 M)
Bestelnr.
(1000-2000 M)
H.F. Transform. (250—550 M) „
H.F. Tr. (1000-2000 M)
secundaire H.F. Tr. (250—550 M)
H.F. Tr. (1000-2000 M)
Reinartz spoelen (250—550 M)
(1000-2000 M)
••
r
Afschermkap. compleet met. onderstuk.
i»

•t

&

778
779 ...

780
781 ...
782 ..
783 ..
784
785
786

„f 3.6o

3.60
6.-

•-* ... 6.... 6-

8.40
6.8.40
9.-
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VARTA LAADAPPARAAT „DUPLEX"
Het ideale Apparaat voor het laden van gloeistroom- en anodebatterijen,
met

De „Duplex" laadt 1—3 cellige gloeistroombatterijen met ca. 1,3 Arap. en
30 — 40 cellige 60-20 Volt anodebatterijen met c.a. 30—70 m.A. Anodebattarijen
a 50 elementen (100 Volt) kunnen zonder voorschakelweerstand in 2 groepen
van 25 elementen parallel geladen worden. De lading van gloeistroora- en
anodebatterij kan zoowel gelijktijdig als ieder afzonderlijk geschieden. De gelijkrichter werkt geruischloos en kan zonder toezicht ook gedurende den nacht in
bedrijf zijn, daar zelfs bij storing in het wisselstroomnet een ontlading der
batterij niet plaats vindt en na weder-inschakeling van den wisselstroom de c>blading der batterij van zelf voortgezet wordt.
De gelijkrichter is zoowel voor 125 a 127 als 220 Volt wisselstroom direct
uit voorraad leverbaar.
De netspanning moet bij de bestelling worden opgegeven.
De gelijkrichter bezit 2 gelijkstroom-aansluitingen, n.1. 1 voor het laden van de
gloeistroom- en 1 voor de anodebatterij.
De te laden anode- en gloeistroombatterijen moeten aan de dienovereen
komstig gemerkte aansluitingen aangesloten worden (+ met -f- en — met —).
HET VERWISSELEN DER BATTERIJEN BIJ HÉT AANSLUITEN
HEEFT HET BESCHADIGEN VAN GELIJKRICHTER ZOOWEL ALS
VAN BATTERIJEN TENGEVOLGE.
VOOR AANSLUITING DER BATTERIJEN AAN DEN GELIJKRICH
TER MOET DE VERBINDING MET HET RADIO-TQESTEL VER
BROKEN WORDEN.
Eerst de batterijen verbinden, dan op het net aansluiten.
Na beëindiging der lading, eerst net-aansluiting, dan batterijen wegnemen.
DUPLEX-GELIJKRICHTER compleet met gelijkricht- en weerstandslamp incl.
f 55—
aansluitsnoeren, bestelnummer 791
.. 10—
RESERVE-GELIJKRICHTLAMP, bestelnummer 792
„ 2.50
RESERVE-WEERSTANDSLAMP, bestelnummer 793

\

%

DE POLAR SMOORSPOEL
WEERSTANDEENHEID.

s

Er zijn 3 methoden om een lamp aan een andere lamp te koppelen, teneinde
een versterking te krijgen en wel ten eerste weerstandsversterking.
Bij het kiezen hiertusschen moet men goed in het cog houden of men de best
mogelijke reproductie-kwaliteiten wenscht of iets dat niet zoo goed is.
Ingenieurs, die zeer geschoold zijn in de kunst van weergave van spreken
en muziek zeggen, dat, indien men verzekerd wil zijn, dat geen vervorming op
treedt, de weerstandscapaciteitmethcde de besté 'is.
De Brilish Broadcasting Company van wie men veronderstellen mag, dat zij
de grootste deskundigen op dit gebied zijn, gebruiken in hun zenders weerstands
versterking. Alle transformators, zonder uitzondering, veroorzaken eenige ver
vorming, waardoor de weergave onvolmaakt wordt.
Smoorspoelversterking, de derde methode, wordt verkregen door een zeer
bijzondere soort van transformator. Indien men de beste resultaten verkrijgen wil,
gebruikt .dan we.erstaadsversterking...üet_is.- het. systeem,.. aanbevolen-door_de,

l

Daily News voor ziekenhuizen. De weerstandscapaciteitskoppeling nu bestaat
uit een anodeweerstand, (inductievrij gewikkeld), een koppelingcondensator en
een roosterlek, alles omsloten door een stevig bakaliet omhulsel, 80.000 ohm (rood
zegel), 40.000 ohm (groen zegel). De eerstgenoemde is beter voor de eerste trap
en de laatste voor de laatste trap.
Eenheid (40.000 Ohm) voor de eerste trap bestelnummer 7S9, Prijs f 8.50
Eenheid (80.000 Ohm) voor de tweede trap bestelnummer 790, Prijs f 8.50
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