bQuwpakketten
bouw- en constructiedozen

't

is PHILIPS
luidsprekers
onderdelenpakketten

I

't Is Phili ps! Voor elke
"zelfbouwer" betekent dat
al sinds jaar en dag: 't is
kwaliteit. 't Klopt tot in
details. 't Is compleet. Je
maakt er apparaten mee,
die feilloos en betrouwbaar
werken.
En 't betekent ook: grote
keuze. Voor vrijwel alles;
dat u wilt maken, van ingenieuze Hi-Fi apparatuur

tot boeiende en leerzame
constructies voor de jeugd
vindt u de onderdelen plus
een duidelijke handleiding
in "een of ander" Philipspakket.
Ja, "een of ander". Want
Philips maakt véle bouwpakketten. Voor jong en
oud. Voor de muziek-minnaar en de miniatuurbaanenthousiasteling. Voor èlke

zelfbouw-hobbyïst. In
deze brochure vindt u een
overzicht van de vele mogelijkheden, die Philips
biedt om in plezierige zelfbouw-uren nuttige apparaten rijker te worden tegen
bescheiden prijzen. Neemt
u deze brochure eens
door. U weet: u kunt bouwen
op Philips. Daarom
ook: bouwen mèt Philips!

ë
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Prachtige
Philips-apparaten
rjjker worden
in plezierige
zeI/bouw-uren!

PHILIPS bouwpakketten
Eerst het intense plezier van het zèlf maken. .. de voldoening
een technisch werkstuk onder uw handen vlot te zien groeien. Vlot
- dank zij de duidelijke stap-voor-stap handleiding. Dan: spannend moment ! U schakelt in. En daarna : de trots op het resultaat.
U bent een kostbaar apparaat rijker, waarvan u jaren en jaren
vreugde zult beleven. U hebt dat Philips kJasse-apparaat zelf gebouwd tegen minimale kosten . 't Is haast wel zeker dat het eerste
Philips bouwpakket, dat u in elkaar zet, beslist niet uw laatste zal
zijn. Met welke van de vele mogelijkheden begint ti?

Dc bij deze versterkers vermelde vermogens in walt zijn, bij de gegeven vervormingspercentages, werkelijk aan de Juidsprekeruitgang beschikbaar en
zijn gemeten met een continu sinusvormig signaal. Intermodulatievervorming is gemeten met de aangegeven frequenties ( b.v. 40 en 10.000 H z) in
stcrkteverhouding 4 : I.
Met dichter bij elkaar gelegen frequenties zijn de vervormingscijfers nog be langrijk lager.

U wilt 11 eerst terdege oriifnterell? Dat kan. T egel/ kostprijs stelt Philips
de beschrijvingen en handleidil/gell uall de bouwpakketteIl {os verkrijgbaar.

Kwaliteitsversterkers voor mono- en stereoweergave
Deze versterkers uit de "middenklasse" kenmerken zich door een uitstekende geluidsweergave en een zeer geringe vervorming. Het uitgangsvermogen
van 3 walt is ruim voldoende voor de huiskamer. Door de bijzondere uitgangs transformator en de zorg·vuldig gedimensioneerde schakeling is de
vervorming uiterst gering. De hoge en lage tonen zijn afzonderlijk regel baar. De versterkers zijn voorzien van ee n inga ngskeuzesçhakelaar voor de
grammofoon- en radio-ingang. De montage is zccr eenvoudig, er is geen
speciale kennis noodzakelijk. De handleiding geeft duidelijk en stap-voorstap àlle informaties. Een ideale combinatie geven deze versterkers met één
of, voor stereo-weergave, twee luidsprckerkla nkZllilen , t ype AD 5043 S. Op
deze wijze bereikt men een wezenlijk hetere weergave dan het gemiddelde
radiotoestel kan geven.
Een praktisch voordeel IS dat de versterker dicht bij b.v. de platenspeler
kan worden opgesteld, terwijl onafhankelijk daarVan de luidspreker de
meest gunstige plaats in de luisterruimte kan krijgen

10 watt Hi-Fi monoversterker
Philips bouwpakket HF 308

Philips bouwpakket HF 306

Hi-Fi versterker co mplee t met bedieningsknoppen en energie versterker in
één kas!. I ngangen voor kristal- of magnetodynamische
toonopnemers ( met
R.J.A.A. -correct ie), microfoon, radio
of bandrecorder. (Wijzigingsmogelijkheden hierva n zijn in de handleiding
aangegeven.) Speciale uitgang voor
bandrecorder. Zelfs met één luid.preker (bij voorbeeld Philips type 9710
AM ) een verrassend mooie weergave .
Dit wordt mede bereikt door het systeem van directe energieoverdracht
zonder uitgangstransformator.

Deze stereo-stuurverstcrkcr bevat twee
volkomen identi eke , geheel gescheiden
voorversterkergedeelten met correctienetwerken. De bedieningsorganen zijn
gekoppeld en kunnen dus per paar
met één knop geregeld worden . Met
twee goede eindversterkers, bijvoorbeeld van het type HF 309 of HF 303
vormt deze eenheid een complete HiFi stereoversterker. De HF 306 heeft
een specia le stereo-ba lansrege laar zonder ver.nva kking in de middenstand,
afzonder! ijke rege laars voor hoge en
lage tonen en een uitgangskeuze-schakelaar met vier mogelijkheden (ook
mono-weergave) .

Ellk('/t' luhmsclJ f g"gel.J e ,, ~:

3 watt monoversterker .
Philips bouwpakket V 30 M
Techmschr gcet'utns
bij 1000Hz: max . 3 \\' bij minder dan 2 0/0

V~rmogen

2 X 3 watt stereoversterker
Philips bouwpakkct V 30 S

'\'ervorming door harmonischen ; ca. 3,5 \\1 bij S%.
Frequentiegebied : 45· 16.000 Hz binnen ~ dB bij
3 W uilga.ngs"c: n~n .
UÎlgangsilllpcd alllÎ c: 3 o r :) Q.
Brom en ruis : -70 dB t.O .\' . 3 Vl uitgangsvermogen .
lngangsgevoeligheid: 300 mV.
Goed gevenli leerde, mCl.'\lcn kast.
Afmetingcn :ca. 25,5x 7.5x lB ,5cm .
ftM,-

Oe: technische gegevens zijn gelijk. aan die van de
V 30 M . De stereoventerker V 30 S is bovendien uitgenu1 mei een specia le verliesvrijt balansregc:1aar d ie
geen verzwakking geeft in de middenstand , en met
een keuzeschakelaar voor mono of stereo
Goed geventileerde, metalen kast ,

Afmetingen : ca . 28 x tO ,5 x 24 cm.

f 163,-

Hi-Fi stereo-stuurversterker

Vermogen bij 1000 H z: 10 \V bij minderdan O, I:l %
vervorming door harmonischen . 12,5 W bU 1% en
I·t .:; W bij 5%.
Vervorming door harmonischen bij 10 "V: minde r
dan 0,2 % voor het gehele gebie:d tu~ n ·10 en 20.000
H z.
lntcrmodulaticvervorming: minder dan 0.45 % (40
en 10.000 Hz).
Freque nt iegebied : 10-80.000 Hz. binnen 3 dB.
Afzonderlij ke regeling ",an hoge en lage tunen.
~·f e::mlcn " goed gevent ileerde kast .
Uitgangsirnpc:dantie: 800 Q .
Afmetingen : ca. 28 x 10.5:x 24 cm.
Leverbaar: omstreeks december 1966
f 199,-

Enk" t,. /(duu~c h~ ~l!gf (J~,U
l ngangske uze.schakelaar "oor krista l. eu maglleto·
d r nal1lische loonOpnemel' , bandrecorder en radio·af·
slemc::e.nheid. "Vijzigingsmogelijkht'den hiervan zijn
in de handleiding aangegeven .
Gecombineerde in· en u itgang voor band~co rder .
Frequentiegebied: 10 . . . 100.000 Hz hi.nncn 3 dB .
O"crsprdakdemping: -40 dB.
Afzonderlijke regeling van hoge en lage tonen .
Uitgangen met katodevolgen. zodat de:: verbindingen
tusse n stuur- en ei ndversterk.ers niet kritisch zijn voor
brom e .d .
Mc:tak:n , goal geve ntileerde kast.
Afme tingen: ca. 28 x 10.5 x 24 cm.
f 192,-

Tal van handige
elektronische apparaten op
eenvoudige wjjze
zelf maken met
onderdelenpakketten
~lcl

I'l1 ilil ,ollderdclc ilpakkl'ticli bOliwl 1I hl'l elektronische gedeelte van tal van hand ige appara te n en systemen . U hoeft echt niet
beslist a l e rva rin g mc t ' Iektronica te he bben, wan t deze onderde le npa kke tt.en zijn bijzond er praktisch ui tgedacht. Juist ook voor

de liefhebb cs va n autorijden, mod elspoorbanen en muziek z ijn c r ta l van verrasse nde mogelijkhed en .
Elk pakkct beva t ecn montagcplaatje mei gedrukte bedrading en a lle benod igd e onderdelen. Volgens de aanwijzin gen van d e
duidelijke handl eiding so ldecrt u de onderdelen e n-voor-een vas t in d e daarvoor kx.stemde gaa tjes in het plaa tje -

klaar!

Het werkt bijzonder eenvou di g en in weini g tijd maakt u zo zelf he t e le ktronische gedeelte va n b.v. een tra nsistorvcrstc rker , en
tachometer, ee n knipperli ehtccntralc, een luidsprekersch eid in gsfi lter of een elek tl"On isch orgeltje. Denk e r om, u maak t me t deze
pakketten a ll een m aa r de elek tl"Onische schakeling van he t door u gekozen a pparaat. D e verdere benod igd hcclen, zoa ls kastjes ,
verbindingsdraden , lampjes, me te rtjes en ( voor het orgeltje ) d e toetsen moet u op andere wijze zelf maken of kopen . D at is juist zo
U zu lt ve rbaasd zij n ovcr uw prestaties.

.
-;';--..
]I'.

p l 'a kl i~ ('h, " 'lldal 11 al k , IIp lil\' eigen WrnS('11 kU1l1 aa ll passell . Probeert u he t ee n .

.

."

.

t.•f.
J~,t.
.l J~iP-'
.
•
'.

.

'..

'

'.

~

.

•

Transistor - versterkers

De vcnlerke r-ecllh crl cn uit Phili ps onderde lenpttkkt' utll I.ijn voor vel(Od oC' lcindcn bruikbaar
B,\ . tonder I11 Ca ah, e indtrap in transisto r-radi o':-.. voor ('e ll ele ktroni sc h o rge ltje (samen
mlO, pakkt't 1\ 1 (i:'">()H) (:11 7., Bovr ndif'n in combill atil' IIlCt tt:1l vau dc vvorverstcr ke rs voo r
erammo roon , microfoon , in te rco m ( babyfoon ) ,
w l doo n vC I~ tl'l'k cr r il /. ,
Ui t ~ 1 keild e g~ lui(l~
kwa liteit. Normaa l hebbe n deze 4-transistor \'Cr..-te rkcrs ee n frcquc nt iegebied va n 80·3500
IH,rtz, Don I' ('en bepaa lde cOllllclisatu l' \\'cg- tC
laten bCl e ikt 1I \cI slcrking lo t 30.000 hen z .
Din 'clc ('ncr~i ("-o\'e rdra c hl aa n de 8 oh m -luidspreker (b .v . Ph ili ps-ty pc AD 341 6 SZ). Een
gc lllldsstcrktercgclaar m et :>ochak claar is in hc t
pakkct aanwez ig maa r is niet 'o p he t mont age ·
plaatje ~, angebracht om mee r vr Uhe id te heb ·
ben bij ctr op>: lc ll ing . .e\'oe lighe id : 2S nlV.
In gangsilllpcdant i..: ; 9000 o hm ,
Afmc tin gc n : ca. 1'12 x SR x 11 mm .
Er z ij n twee uitvoeri ngc n . H t:l vc rmuge n va n
de 6 vol l VC I ie is :~50 m \ V. va n de 9 vo lt vers ie
1,2 \V. Bij d e ee rs te is het s troo mve rbr ui k gerin ge l en k<11l de bClllcrij kleine r zijII ,

Ph ilips o l1 de rde lcnpakket
R 6503 ( 350 mW -6 V )
P hil ip' ondercle ienpakket

f 35,-

R 6.;Ot ( 1.2 W- 9 V)

f35,-

Transistor-aanpassingseenheid
Voor aanpassin g va n b.v. een
kri ta l-toonopnemer op een
tra nsistorve rs ter k cr
Et.' f1 hallCligc ..e miu("r-vo lgc r" voor
p,I ~,i n ' cn . Dele tra nsistors h:lk cl il1S

vc le tOC' ·
wCI'k t nis

l'CI) irllpcdalitictr,Hlsfon lléllor: hoge iligatH~b7
il1 ll>cda nt ic, la ge ui lgangs irn pcd tUHie, De CO Il1 ~
hinar ie va n tran s i SlO r~aa npass in~sce nhe i d me i
ee n \'en~ terker R 6503 uf R 6504 is et: 11 COI11 p le te! gra l1lmo roon vers tt:rkcl' voor kr'isla l-too n Opl1 l'lller. Gesc hi kt voor hCl ma ken va n ee ll
grammofoo nin galig op c lkc wi llekcu rige tran siswr . rad io. Voorko l1''11 brom in lange versterkel'ir idingc li . 'niverscle bou\\'slet:11 voor het
mak e n \' ~11l 11l<'n~verste rkcrs,
\ 'Iakke freqllt: lltickarak tcristi ek : get: n ve rlie s
van lage of hoge tonen , Zetr ge rin g stroom\'erbnlÎk : a . 0.5 InA . Batlerijspa nll ing 6 of 9
\'o lt .
Afme ti nge n : c a . 53 'l8 x 20 nHl\.
Ph ili p, o ndcrdclcnp.kkCl R 6505 .
f 10, -

Transistor-voorversterkers
Dezc sc ha keli ngcn worden gebruikt om de gt:\'oe li ghl' id van ee n ve rs ter keringa ng te ve rgroten o f om dt: verli cze n tt: ngcvo lgc van sig na<d d em p ing te co mpense ren .
Een prak tisc h voorut:cld : de lII icrofoo l1voo rve~terke r uit pakke t R 65 12 samen me t de
univt:~c1t: \'oorvcrsterker R G5 H. via een ge11lidss lcrklc reg<:hla r ill.lIlgcs lote n o p de inga ll g
va n d e ci nuvcrs tcrkcr ui t bouwpa kket H F
309 (zie pag . 3 va n d eze b rochure ) geef. ee n
complete l1licro roonvc rsterk r ( IO ~ 1,j wa tt ).
Door i n plaats va n d e R 65 12 verschillende
vQOrver te rke rs via een kcu zeschakelaa r aa rl
Ie slui.en o p dc R 65 14 e n HF 309 , wordl een
versterk er m e i vcrsc hill endt: mga ngs rn oge lijkht:dcn verkrege n . Door d e keu7.esc hakelaa r in
dit laatste voorbeel d te vt l'Va nge n door een
aantal geluidsstcrktc regclaars ( potenti ome ters)
ontstaat een mengversterk e r. De lUsscnsc hake ·
Iin g van de R 65 14 \vordt in deze geva llen be -

or

nu t GH'j de gevoe lighe id van het j.;cheel
h4!\
juiste Ili venu tc br 'n gc n .
rn deze z ·ln>oll w:>ocrÎc zijn versc hillende voor~
v ' nllc rkc r opgc no lll en , g ' 5(; hikl voor 6 Vof
9 \ . ballcrij sp"nlling. Ruim fre,!" "ti ' gehied
van enk ele tientallen ' Ot ca. 100.000 H z clus
gee n \' ' l'ii ·~ aan hoge of la Ke to ncn , P l'a kti ~(' h
geen vc rvor m ing, Zee r gc rin g stl'Ool1wc rbruik
Geschikt voor aa nslui ting op vrijwel nlle vcr sterkers me t tra nll iRIONi en c lck tl'Onc nbuizetl .
De ve rstcrkers kun nen onde rl in g \\'o rdc n ge com bi ncer<1.

Universele Transistorvoorversterker
V cl'S tcl'killg 40 x, 111- en uitgangsimpcdal1tic

beidcc" . 5600uhl11. V oor vcle . Igenle'", .oepas~ in gen .

H an dige ).bollwsleen'· VOOI' he l maken
van menhTvc rstc rkers en !kull cngcstcid c voorve l's terkers. Afme tin gen: ca. 53 x 48 x 17 mlll .
Philip. ondc rd e len pakkc. R 65 H
f 10, -

Transistor microfoonvoorversterker
G<."SCh ikt voor elekt rody namisc he lTlicrofuon ~
meI ingebo\l\\'dc lra l1 sformaLOr : in gangs impcd a lllie 50.000 uhm , uitgaugsil11pcdantie 3900
o hm . Versterkin g 10 x. Afmc lÎngen : ca. 53 x
48 x 17 nlln ,
Philips o nderdcienpak kel R 6512
f 10, -

Transistor-voorversterker
met laagohmige ingang
Inga ngsirnpedanti e nominaa l 25 o hm , ge sch ikt voor signali lbrollllcn mei een im pcdan~
tie tussen :3 e n 200 o h m ( b.v. ele ktrodyna mische mi crofoon zonder tra nsfo rmator o f
luidspreke r geb nlikt als m icrofoon in een interco m- of baby foo ll- sys teern ). Uitga ngs irnpc d a mie 3900 o h m. Vcrs.c rkin g 100 x. Arme·
tingen : ea . 53 x -JU x 1ï mm o
Ph ilips o nd crde lcnpa kke l R 65 13
f 10. -
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Transistor- muziektoongenerator
Dil ondcrtieJc npak~ct is geschikt VooI' 'CJl \'Ollct iq(' (' 11 ~04.·dk()op te bouwen c le kt ronische IIlU ziek i IlSll"lUlle l1 1(; 1\ .
V OO I' 111 irlspl'c kcrwccl'gn \IC
aan te ~ Iu iten op vrij\\'cI elkc \'crs ter kCI' of 1',1di o 111('1 gtnm mo lOona ansluitin g . M c t één m u ·
z iekt oo ll ge ll e ratur' kdll b.v . een mo nofoo n ('enloon- Iege lij k ) o rge ltje wo rden gcmaakt dat t a ,
1.5 octaaf O lll ViH (23 lUne n : g I / m l, ook (k
HI:\sr nli ggt:ndc hal "e to ne n ). Dt: ge nerator i!l
nie t be doe ld voor a ndere loongeb ied e n , Ui tstrke nd Ie ste m men . V c rras.t;endc kla ll kkleur.
Ct:sc.: h ikt voor aa nsluiting va n de vibra lo-l'cn he id u il hCl o ndc rd clcnpak kcl Nt 6509.
\ ·crvu lmakin g van he l I11l11d e kin Sl r Ume llt is
moge lij k door het ui tb re ilkn v... n hel aama l
rIIu zicktoo nge nera to ren. zodal ook mec r to nen tegelij k (a cc.:oord c rl ) ku nne ll wO I'd " gespec ie!. H f l pakket beva t all e \\'Cer!lla nden
voor ecn zel t tc maken klavier.
Drie tran sb to rs.
VoedingSSpanning 9 vo lt ; stroo mverbl'uik ca .
2,5 mA . De lIi,,~an .g ss pann i ng is ins tt: lbaar.
Afmc tin gc n : ca. 76 x -ll x 25 I1Il"Il .
P hi lip, o ndc rdelc flpakkc l M 6'}08
f 20,-

Transistor-vibrato-eenheid
Elektron isc he vibrato-ee nhe id met ee n fre qucnti e van ca. Ó hertz, \,,'aa rrnee de tool1h oogte van de muziektoo ngenerator M 6508
in ee n juist hoo rbaar te mpo kan word en geva rieerd . Daardoor o ntstaa t een b ij zonde r leve ndige kl a nk . Op éé n vibrato -eenheid kun ne n maximaal vier toongene ratoren Nt 6508
wo rden aan gcslott: n . Zeer gering s troomverbruik : I mA b ij 9 vol! . W e rk. direc. na insc ha ·
keling. De uilgan g:;spanning is inste lbaar.
Afmetingen : ca. 76 x 4 1 x 25 mm o
Phil ips o nderdefenpakket M 6509
f
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Philips bouwpakketten
voor meetapparaten

10 watt Hi-Fi transistorversterker

Hi-Fi FM-afstemeenheid

Philips bouwpakket HF 310
De laatste, nieuwste ontwikkeling in
de Philips-reeks Hi-Fi-versterkers. Geheel getransistorisecrd, dus : speelt onmiddellijk na inschakelen, klein van
afmetingen, laag stroomverbruik en
geringe
warmteontwikkeling. Daardoor werd het mogelijk, deze 10 W versterker in te bouwen in een geheel gesloten houten kast, die werkelijk overal
te plaatsen is. De montage is extra eenvoudig door de toepassing van gedrukte bedrading. Ingangen zijn aanwezig
voor kristal- en magnetodynamische
toonopnemcrs , bandrecorder, radio en
microfoon. Behalve de luidspreker-uitgang is tevens een speciale bandrecorder-uitgang aangebracht.

Philips bouwpakket FM 13
Een kwalitatief uitzonderlijke goede
FM-afstemeenheid, die in combinatie
met iedere versterker kan worden toegepast. Ideaal voor combinatie met
een van de Philips Hi-Fi versterkers.
Eventueel ook aan te sluiten op de
grammofooningang van een daartoe
geschikt AM-ontvangtoestel. Deze afstemeenheid kan met behulp van de
stereo-decoder, bouwpakket D 13, op
eenvoudige wijze voor FM-stereo-ontvangst geschikt worden gemaakt.

Enkele technisch,. ~(~g~v~ns
14 transistors . 6 dioden.

Vermogen bij 1000 Hz: 10 W bij minder dan 0,2%
,·crvorming door h.1rmonischen , 11 W bij I % en
1 2.~ W

bij 5 % .

V('rvorming door harmonischen bij 10 \V : minder
dan 0 ,2% voor het gehde gebied tussen
en 15 .000

.w

Speciaal voor laboratoria, servicewerkplaatsen, onderwijsinstellingen en
voor gebruik door goed-geoutilleerde
elektronica-amateurs heeft Philips pakketten samengesteld voor de zelfbouw
van uitmuntende meetapparaten.
Hoewel het bouwen van een apparaat

Luidsprekerklankzuil met
parabolische
reflector

Buisvohmeter
bouwpakket
BEM 002

Enkrl, trchlllsche ge,(euens
FreQuenti~gebicd : 87·10-4,5 MHz .
Gevoeligheid: 3,4 IlV over 300 Q bij eeH signaal!
ruisverhouding van 26 dB
Drielraps middenfrcquentieversterker.
Uiuchakclbare ruisonderdrukker.
Ingangsimpedantic: 300 resp. 75Sl
Uitgangsspanning: 700 mV.
Uitgangsimpcdamie: ca. 200 Q.
Crlx=d geventileerde metalen kast met duidelijke
steenrode gLasschaa l.
Afmetingen : ca. 28 x 10,5 x 24 cm.
f 215,-

Hz.
lmcrmodulatievervorming: minder dan 0,5 % ( 40 en

IO.()()() Hz).
Frequentiegebied : 20·5j.(>OO Hz binnen 3 dB.
Afzonderlijke regeling van hoge en lage tonen .

Instelbare gevoeligheid ( tot max. 100 mV) voor resp .
radio·ars tem('~eid en bandrecorde r.
Uitgangsimpcdantie: 7 g ,
Ccsmhiliseerd voc:dingsgedeel te voor 220/ 12.7 V.
Montageplaat met gedrukte ~dradin8 .
Fraaie teakhouten kast.
123 -:,Afmetin gen: ca. 27722x 9 cm.

Stereodecoder voor
FM-afstemeenheid FM 13
Universele elektrodynamische
microfoon
Philips bouwpakket EL 7500
Microfoonelement met bijzondere kwaliteiten .en zorgvuldig hiervoor ontworpen behuizing. Met windbeschermkap , tafelstandaard en ha lskoord.
Systeem: elektrodynamisch.
Cevoe1igheid : 0,3 p.V / p.bar (alzijdig).
Impedantie : 200, 500 of ca. 50.000 Q
naar keuze .
165,-

Philips buuwpakket D 13
FM stereo- uitzendingen kunnen voor
de luisteraa r de perfect ie benaderen :
niet alleen de bijzonder natuurgetrouwe klankkwaliteit va n FM, maar bovendien het realistische, ruimtelijke effect van stereo. Deze stereodecoder, ingebouwd in de afstemeenheid FM 13
geeft u FM-stereo op zijn best : in HiFi!
Enkele tt:chnisch, gegruefls
O verspraakdemping : beter dan 40 dB bij 1000 H~ "
Uitg.ngsimpedantie: 11 .000 Q .
152,-

Philips bouwpakket AD 5043 S
Deze unieke I uidspreker-klankzuil geeft
ook in cen klein interieur, een rijke ,
volle klank aan radio , grammofoon of
bandrecorder.
Ideaal voor combinatie met de Philips
versterkers voor zelfbouw. De klankzuil , volgens het principe van deakoestische box , is zorgvuldig afgestemd op
de luidspreker. Deze laatste is een spe~
ciaal type met bijzonder goede eigenschappen, die in deze behuizing uitstekend tot hun recht komen. De klankzuil is belastbaar tot 10 W.
Met zijn slanke, moderne vormgeving
past deze zuil in ieder interieur. De
hooggeplaatste reflector verspreidt het
geluid in alle richtingen, ook over de
meubels heen. Het benodigde vloeroppervlak is minimaal , ook in kleinere
ruimten wordt gemakkelijk een plaatsje geyonden.
TuhnucJr~ geleuem
Frequentiegebied : 60-18.000 H ~.
Maximale belastbaarheid: 10 \V.
Impedande: nominaal 5 Q , de klankzuil is echter
bruikbaar in het gebied' tussen 3 en 8 Q.
Afmetingen , inclusie f pootjes, exclusief reflector :
diam. 23, hoogte 74 cm.
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Universele Hi-Fi eindversterkers
Deze eindverst.erkers kunnen worden aangesloten op iedere
mono- of stereo - voorversterker. In hel bijzonder gesch ik t
voor de Hi-Fi stereo-st uurversterker HF 306. Twee eindversterkers vormen met de H F 306 een perfecte Hi-Fi stereo-installatie. Er zijn geen bed ien ingso rganen ; zelfs de

uit deze serie niet gemakkelijk is, is
een goed eindresultaat toch gewaarborgd. De duidelijke handleiding geeft
stap-voor-stap aan wat u doen moet.
De montage is sterk vereenvoudigd
door het gebruik van panelen met gedrukte bedrading, terwijl de delen die
moeilijk te bouwen zijn reeds als voor·
gemonteerde "units" in de doos zitten.
Op deze manier bent u in staat zelf een
volwaardig meetapparaat te bouwen .
Hier volgen enkele voorbeelden.

netspanning wordt via de stuurversterker in- en uitgeschakeld. De eindversterkers kunnen dan ook buiten handbereik,
ze lfs uit het zicht, worden opges teld . Er zijn twee soorten
Philips bouwpakketten voor eindversterkers, resp. met
laagohrnige en hoogohmige uitga ng.

Philips bouwpakket HF 309

Philips bouwpakket HF 303

Vermogen bij 1000 H z. : 10 W bij minder dan 012%
vervorming door hannon ischen. 14 W bij I % ~n 15
Wbij '; %
Vervol ming door harmonischen bij 10 \V : min<kr
dan 0,3% voor het gchele gebied tussen 60 en 10.000

Vermogen bij 1000 Hz : 10 \V bij minder dan 0,26 %
vef"orming door harmoni.schen, 11,5 \V bij 1% en

HWbij5%.
Ver'\'onning door harmonisc::hen hij 10 \At': minder
dan 0,4% voor het ge hele gcbied tussen -40 en 10.000

Hz.

Hz.

IlHcrmodula tievervormi ng: minder dan 0,3%. (40 en
10.000 Hz ).
Frequentiegebied : 10·1 90.000 H z binnen 3 dB .
Ingangsgevoeligheid: 0.55 V voor 10 \V afgegeven
vermogen .
Ui tgangsimpedanlÎe : 7 of 14 Q.
Metalen . goed geventileerde kast.
Afmetingen : c.a. 20 x 12,5 x 16 cm.
f M7,-

Inlermodulatte\'cn.'orming: minder dan 0,9 % (jO en

IO.()()() Hz ).
Frequentiegebied: 10·95 .000 Hz binnen 3 dB.
lngangsgevocligheid : 0,5 5 V voor 10 \V afgege\"en
\'crmogcn .
Uitgangsimped.anlie : 800 Q.
Metalen, goed geventileerde kast .
A.rmetingen: ca . 20 x 12.5 x 16 cm.

Im.-

Deze buisvoltmeter is gebaseerd op
een brugschakeling met twee trioden
met katodebelasting. In de diagonaal
van de brug is een }LA-meter opgenomen. Bij hogere ingangsspanningen
wordt een spanningsdeler voorgeschakeld. Voor het meten van wisselspanningen is een dubbele diode ingebouwd, geschakeld als spanningsverdubbelaar of piek-tot-piek detector.
Voor metingen bij hoge frequenties
wordt een diodemeetkop gebruikt 1205,HOO:~spa nningsm ee [koptype1J '
006
f 45, -

Eenvoudige oscilloscoop
bouwpakket BEM 005
Een oscilloscoop met een doorlaatband van 0 tot 3,5 MHz met vele instelmogelijkheden. Maximale gevoeligheid van de verticale versterker: 0,05
V per schaalverdeling (5 mm). Tijdbasis met 20 geijkte standen. Verzwakkermeet kop met verhouding 10 wordt
meegeleverd .
1645,De serie bestaat verder uit:
Oscilloscoop BEM 003
Kleine oscilloscoop BEM 009
Laagfrequent-generator
BEM 004
Wcerstandsbank BEM 008
Gestabiliseerde 0-15 V voedingseenheid BED 001
Gestabiliseerde 0-50/ 0-350 V
voedingseenheid BED 002

1945,1430,1275,1155,1265,-
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-ti ozen
bouw- en constructIe

Voor jongens met belangstelling voor techniek zijn cadeaus niet
moeilijk te kiezen. Voor iedere jongen is er een Philips bouwdoos,
die precies past bij zijn aard en aanleg. Elektronische constructiedozen. Mechanische constructiedozen. Radio-bouwdozen enz .
En - ' t Is Philips. Je bouwt er degelijke, echt werkende apparaten mee , die heel lang plezier en voldoening geven. Geen problemen ! In elke doos zit een zó duidelijke handleiding, dat iedereen
er weg mee weet. 't Lukt alijd. Dus eh . .. vaders, die een handj e
willen helpen, zullen een ander excuus moeten verzinnen.

PHILIPS EE Constructiedozen
r al - van pra kti sche cic tron ische apparaten zè lf ma ken. Er zij n tient a llen
bouwmogel ijkheden. Een so ldeerbout
of een schroevedraaier komen er niet
aan te pas. En ... nie ts ka n branden
of pl offen , a lles werkt met transistors
op vei lige batter Uen.
Niet moeilijk. Een duidelUke ha ndl eiding wijst prec ies de weg. Voor elk a ppa raa t is cr een specia le bouwplaa t
waa rop sta p-vaar-S la p de onderde len
me t verende klemmen aangebracht
kunnen worden . O p deze ma nier ka n
steeds weer wat nieuws worde n ge maakt , bijvoorbeeld een elektronisch
orgel , een inbraak-a la rm, morse-code
appa raa t, d iverse rad io-ontvangers.
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EE 20 - inh ou d: Luidsf>rekers, oo rtelefoon, wee rstanden, condensa toren, diode,
transistors, fe rrietantenne, 111 on tag eplaa t, po tentiom eter en nog veel, veel men.
Alle onderdelen z ij·n van uitstekende kwa liteit: ze wo rden oo k in de ec hte Philips
appa raten toegepast!

Enkele iJoo rbeelden van de tien tallen
bouwlll ogelij'kheden

" t.E" -I" braak-a la rm

Z6 :;et een bouwplaat uan de EE-c:ons truajedou n
e r uit. H et op ~tev lg karton gedrukte bouwscllemo
wo rdl op li d Jpuiafe montagebord gelegd tm op
de hiernaast aangegeven wiJu voo rzien ua" vt:nmde klemmen , ValgerIJ Il el patroon von de bo uwp laa t wo rde" aUe onderdelen t ri ver bindingen

aangebracht . .. en hel apparaat werkt.'

Constructiedozen:
Nieu w ' Voor de EE-tra nsiSlOrradi o's
is een aanvullin gspa kket verkrijgbaa r
waa rmee ze ook geschikt gemaa kt kun nen worden voor langegolf-ontva ngst.

EE 8 m et 8 bouwmogelijkh eden
EE 8/20 aan vullingsdoos van EE 8 tot EE 20
EE 20 m et m eer dan 20 bouwmog elykh eden

f39,60
f 32.50
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PHILIPS ME Constructiedoos.

De Phili ps ME is een mechanische
constructiedoos va n een totaal nieuwe
soort. Met de7.e doos kun nen echt werkende modellen worde n ge maakt va n
wagens, machines e n insta ll a ties; praktisch onbeperkte mogelijkheden. Er
zitten meer da n 600 onderdelen in de
houten opbergdoos en die passen tOt op
5 mi cron (0,005 mm ) nauwke urig. De
wiel tj es, bandjes, pennen, assen , platen enz. kunnen praktisch niet stuk .
Alles is va n roestvrij metaal en onbreekbaar plastic. Ee n krachtige elektromotor, die werk t op veilige ba lterijen, zorgt voo r he t bewegen va n de
elektrische modellen. Voor de aa ndrijving kan echter ook wa ter gebruik t
worden, of wind , of perslucht (uit ee n

oude bin nenba nd ).
Met de ME-doos ka n werkelijk alles
worden geconstruee rd ... allerlei werktuige n , 7.oa ls die in de technie k worden
gebruikt. ·oe m maar op : kabe lbaangondels , wind molens e n ve ntil atoren ,
liften ,
luchtmotoren, waterpompen,
rupsvoe rtuigen , hijskranen, ta fel- en
hangklokken , heimachine, elektrowagcns, progra mmaschakelaars énz. Wie
bovendien in he t bezit is van een Phil ips
E E-doos ka n ve le ME-modellen a utoma tisch , elektronisch besturen . De con structie is zecr eenvoud ig. In de du idelijke ha ndleidi ng staa n a l 40 uitge kiende
voorbeelden. Maar iedere jongen ka n
zelf nog honderden andere modelle n
ontwerpen .

Met ccn ha ndig sleuteltje en nylon
klembusse n in de ta ps toelopende gaten van de montagepla ten kunnen assen en stangen worden va~ t gezet.
~I et roestvrije ve rende onderdelen kun nen "a n de wielen , stev ige pennenwiè len worden gemaa kt ...
. d ie tot mecha nische koppelingen
met verscheidene overbre ngingsverhoudinge n kunnen worde n gcco mb inee rd .
Hand ig, ingenieus en be trouwbaar!

Enkele vo orb eelden uit de çluidelijke handleiding:
dubbelwerkende
,., w aterpomp
klok

kabelbaangondel
elektrowagen

hijskranen
ja-knikker

Grotere m odellen maken?

Dat ka n. In ha ndige pl astic verpakki ngen zij n a lle ME-onderdelen in versch ill e nde kleine assortimenten ' verkrijgbaa r.
Versch illende onderdele n
vorden zelfs los verkocht , óók de spe'ia le elektromotor.

sproeiwagen

ME -constructiedoos compleet. in houten

rupsvoertuig

opbergkist

f 69.50

Transistor-tachometer
Zorg da l uw mOlor niel over zijn loeren
raa kl!

T oepassingsuoo rbeeld van het bo uwpakket T 6502. Ingebouwd I" ecn IJ/a stic doos en v oor:ien van een een voudig
larnparnw/uur is hier een rnooie noodkrllPperiamp voo r aula's gebouwd.

1000 Hz Transistor-generator
Een id eale loon bron voor ta ll oze toe passin ge n , waarb ij ee n s tab ie l en z uiver sinu svorrnig
~ i gnaal gebruik t kan wo rden . Voor mo rsecode-

trainer, cOJl trole van ste reo-Insta llaties, vcrsterkers c.d. } modulatie van mcclZcndcrsigna!-:r! ~!'.z . r:. co m p~!~~":d - ! .... ge:!"! te:!'!!;:-e:-:!.r'.!ursIn vloeden . Helaslin.g heeft gecn in vloed op d e
frequentie. Uitgangsspanning max. 150 m V

bij een uilgangsimpedan tie van ca. 150 oh m .
Vervorming kleiner dan 30/0.
Voedingsspanning 9 volt ; stroo mverbruik 3,5
mA

Afmetinge n : ca.71 x ,18 x I :) mmo
P hi li p> o nderde lenpak keI R 6506

f16,-

Transistor-voorversterker
Voor bezitters van ee n ve rste rker fIle t elek tro nenbui zen biedt deze 2-rransistor_voorverstcr_
ker de mogclUk.heid om op zec r ee nvoud ige
wijze een clektr oclyna mische m icrofoon of ee n
magnetodynam ische toonopnerner aa n te slui le n. Voedingsspanning 250 V bij 6 mA ( ka n
uil de vers tcrke r \..'orde n be tro kken ) . H i-Fi kwa litcit. Versterk ing Cl. 78 x • Ingebouwd
R.I.A.:\.-correctienet\,,·crk.
Afmcti ngen : ca 54 x -18 x 27 mm.
Phi lips o nde rdclenpakkel R 6408
f 28,-

Transistor kortegoHconverters
O ntvang kortegolfze nders met
een middengolf ra diotoestel!
Bij d c mccste rad io-appara ten is he l kortegolfgebied eigen lij k gebaseerd op de eise n die de
mlddcngolf--ontvangst stelt. He t gevolg is dat

•

vclcn kortegolfon tva ngst niet kunneJl waa rderen door hel mocil Uke afstem men , d e dikwijls
wonderl ij ke stoo rgeJuiden enz. Dal het an ders
kan , bewijzen de speciale com mu n ica tie-ont vangers, de ontva ngers voor " Ia nden overzee"
en de o nt va ngers voor zeeva renden .
Een .,ba nd-conve n er" u it de Philips onderd eknpak kellen R 6507 A I/m E, aa ngesloten o p
een norm aal midd engolf I"""clio-apparaat, heft
vcle Il'loc ilijkherlcn op .
De rom'ener "vertaa lt " namel ij k de frcquen ~
tics van de kortego lfze nder waarop hij is a fgeslemd , in één vaste frequentie d ie gesch ikt is
voor een midde ngolf-ontva nger. Uitstekendeselectivi tei t en g ro te gevoeligheid dool' toepassing van hct dubbclsupcr -principc! Gevoel igheid 2,5 IJV voor 10 dB signaal/ruisvc rhouding. Spicgclonderdru kking ca. 35 dB. Zeer
gerin ge afmetingen: ca. 104 x 61 x 20 mOl.
Twee tran sistors en dubbe le a(~tcmco ndcn sa tor.
Batterijspi\ rming' Q v,:,h
E r zij n verschillende uit voeri ngen verkr ijgbaar.
Phil ips onderdelenpakket:
R 6507 A voor de 50 ni-band
R 6507 n voor de 30 m-band
R &507 C voor de 25 m-band
R 6507 D voor de 19 ",-band
R 6507 E voor de 16 m-ba nd
elk f 37,Ook leverbaar voor gro ter e freq ucntiegebieden
R 650ï F voo r Ol , 9 - 10 M H z
f37,(waa rin 30 , 40en 50 m-band)
R 6507 H voor 10- 18 M H z
f 37,(waa rin 16, 19 en 25 m-band )

Transistor-schakelaar voor
automatisch parkeerlicht
Bij he1 inva llen van de duisternis, of het uit gaan van de str<la tl an laa m om m iddern ach t
oritstcek t deze tra nsistor-schakelaar a uto matisch he l pa rkeerlicht van u w a u to - en dooft
het weer h ij zonsopgang. Deze zee r kleine
schakelaa r past b ij voorbeeld in een stukje (>tastii: buis. Geschi kt voor el ke a uto : 6 o f 12 volt
accu, min of plus aan massa. Zéé r gering
stroomve rbru ik. Maximaa l ver mogen van te
gebn liken la mpje : 2 wa u . Inbouwaan wij zin gen zijn in de ha ndleid ing opge no men.
Afmet ingen: Ca. 10 x 64 x 20 mmo
Phili ps o nde rdcle npa kkel A 6405
f 14,-
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1\·l el de onderdele n u il d il pa kkeI kan hel
elektronische gedeelte van ee n trans~tor· ta
chome,er wo rden gemaakt. Met ZO ' I\ toerentd ler ku nt u overbelasting en daardoo r onnod ige slUtage va n een verbrand ings motor voorkome n. Bijvoorbeeld d oor Ie lellen op de loeren tallen van " max imum koppel" (voor de
beste arbe idspresta ti es en hel gu nstigste ben·
zineve rbruik van de motor) en " maximum
zu ige rsnelheid " (voor beperking van de slijta ge b ij langdu rig gebnli k). Un iverseel gesc h ikt
voor a lle typen a ulo- e n bootmOlOren ( be ha l.
ve diesels), va n t tot 8 c ilinde rs, 2 ~ takt o f 4takt. De tac hometer kan gebru ikt \"'orden bij
elke goede d raa ispoclmeter met vo lle ui tslag
b ij 1 mA. Aa n te sluiten op de primaire
stroomkring van he t ontstekingssys tce m. Oe
voedi ngsspanni ng wo rdt gelevcrd door de acCu. De tachometer is gesch ikt voor 6 of 12 volt
en kan wo rden aa ngepast op de plus of de min
aa n massa. H et stroo mverbru ik is slechts 6
mA- de accu merkt er n ie LS van! Bij de handleiding zij n d uidelij ke aa n wijzingen gevoegd
yoor het ijken en a fregelen , a lhan kelij k va n
het t ype moto r.
Afme tingen: ca 76 x 60 x I:; mmo
Phili ps onderdelenpa kkeI A 6403
f 30,-

Transistor- knipperlichtcentrale
Voor modelbouw (spoorwege n,
recla mes enz.) , noodknipperlam p e.d.
Deze elektronische kni ppcrlichtsc hakelaar hevat geen bewege nde delen en is dus geruisloos,
storingv rij, p ra kt isch onverslij tbaar en werk t
onmiddell ijk na insc hakelen. Hel knippertempo is o na fha nkelij k van het aanta l aangeslo ten
lampjes e n omscha kclbaar van 50- 100 kn.lmin.
Met a nde re condensatoren zijn ook andere
frequenties mogelij k ( 10 1 400 kn .lm in. voor
lampjes voo r specia lc doeleinden zelfs lO t
50.000 H z.
Voedingsspan ning: 2 lot 20 vo ll (gelijkspan ning ). rvlax imaa l te scha kelen stroom : t ampère , d us b.v. 20 lampjes va n 0 ,05 A - of een
12 W -gloeila m p op ee n 12 V au lo-ace u.
Afmetingen: ca. 8 t x 4 t x :,W mmo
Philip> o nderde lenpakkeI T 6502
f 20,-

Transistorwisselknipperlichtcentrare
Sclmkcll elektron isch twee lampjes of groepen
van lampjes bcurtelings aan en uil. Geeft een
bijzonder realisliseh efTecI bij model-a hobs
(a uto matische halvc overweghomen) .
Verder zeer aantrek kelijk voor reclarnedoeleinden ( blikvange rs ) of voor ccn wis.c; c1end
waarsch uw ingslicht. De sc ha ke ling werkl op
gelij kspann ingen van 6 lot 20 voh cn levert tot
320 mA per u itga ng. H et verdient aanbeve~
Iing de beide ui l gangen gelijkwaardig IC be lasten. He l aanta l \"'Isselinge n bedraagt 30
pe r minu ut en is weinig afllankclijk van span ning en bclasling.
Afmelingen : ca . ,j8 x 56 x 22 mm.
f 14,Philip> ondcrdclcnpak kel T 65 15

Scheidingsfilters
'"Vaar aan de ge l uid ~wecrgave van vers terkers,
radio's bandrecorders hoge eise n gesteld worden kan men gebnlik maken va n specia le ho ge- en lagelOnc;n lu idsprekers. Scheidingsfilters
zorgen ervoor, dat het uitgangsvermoge n va n
de versterker op d e juiste wijze over deze luidspre kcrs of lu idsprekerg roepen wordt ve rdeeld.
Doo r d eze maa trege len word t een betere spreidi ng van het geluid over de " uislerruimtc he·
re ikl, t eve n ~ wo rdt d e in leI'lI WUulatie-verv(ll'm ing verminderd. D e sc h e idill~ filte rs in deze

se rie ve rdelen het geluid in rrequenti es bove n
e n bened en 500 H z. Ze ZÜn dubbel cn sym metrisc h ( twee ge lijke condensa toren en twee ge lijke smoorspoelen) . Hij gehruik van deze
schcidingsfilter.; dicnt de impedant ie van zowel de lage to nt:n • a ls de hogClOlll:nlu idsp n·.
ker afzonderlij k gelijk Ie zijn aan de uilga ng:;impedant ie va n de versterker. De smoorspoelen zijn llitgevoerd mel verliesvrije C-kcrnen
voor cen ext ra hoog rendement. Voor de versc hillende u itgangsinlpeda nt ies zijn er verschil lende Iypen scheidingsfilters.
Ph il ip> onderdclenpakkel R 6601 ,
voor luidsprekers met een
impedantie van 7 . .. 8 ohm
f 25,Ph ilips onderdclenpakkel R 6602,
voor luidsprekers met een
impeda nl ievan 14 . . 160h m
f25,P h ilip> onde rdclcnpakkCl R 6603,
voor luidsprekers me t een
impedantie van 800 oh m
f 20,-

