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vindt, wordt er in gebezigd, zoodat een selectieve
ontvangst van omroepzenders en een voortreffelijke
weergave verzekerd is. Voor deze radiogramofoon geldt,
wat betreft de zenders, Hilversum, Huizen en Kootwijk
dezelfde opmerking als bij het apparaat 834A.
Een constant loopende en schier onverwoestbare gramofoonmotor, wordt in de radiogramofoon-combinatie
874A gebruikt.
Door toepassing van een geheel nieuwen gramofoonopnemer, type 2982, kan men van zijn gramofoonplaten een
weergave verkrijgen, die rijk aan lage, zoowel als aan
hooge tonen is. De opnemer is op zulk een wijze gecon
strueerd, dat het hinderlijk naaldgeruisch, voortkomende
uit de groeven van de gramofoonplaten, practisch is op
geheven, zonder dat dit de weergave der hooge tonen
nadeelig beinvloedt. Voorts is ervoor gezorgd, dat de
levensduur der gramofoonplaten zoo lang mogelijk kan
zijn.
De prijs van deze handige en prachtige combinatie, die in
een fraaie houten kast is ondergebracht BEDRAAGT
SLECHTS Fl. 215.-

Ii

c
é.

O

S*

°,
V

A®

Oc

'V

AI

m4^ j

LXVs9 <j'Xï . oA- V
z

■’.

k

A'

/
V

#

.4^ A®

<*

O

O

-ï

De

2982

X X s9

gramofoonopnemer type 2982
Philips nieuwe gramofoonop
nemer 2982, waarvan wij U
hierboven reeds eenige bijzon
derheden mededeelden, is uit
gevoerd in zwart „Philite” en
ook afzonderlijk verkrijgbaar
VOOR SLECHTS Fl. Vv/50
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Geen radio-installatie is com
pleet zonder Philips antenneveiligheid type 4382.
PRIJS SLECHTS Fl. 3,75
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SUPER-INDUCTIE" ONTVANGERS
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Dit zijn de nieuwste Philips „Super-Inductie”
ontvangapparaten, waarover U in deze bro
chure uitvoerige gegevens vermeld vindt.
„Super-Inductie” belichaamt de drie facto
ren, die voor iederen radioluisteraar van
belang zijn, t.w.:

SELECTIVITEIT,
VOLUME en KWALITEIT

LU

LU

Q

Een jaar geleden verwachtten wij een ernstige
overstrooming! Een overstrooming, waardoor
groote ontvangstgebieden van den aether door
de vloedgolven van energie, die de steeds tal
rijker en steeds krachtiger omroepstations
uitzenden, ernstig bedreigd zouden worden.
Deze overstrooming is gekomen, doch de
nationale industrie, der traditie van ons volk
getrouw, had hare maatregelen genomen en door
middel van het „Super-Inductie” principe,
waarnaar hare toestellen gebouwd zijn, voor
bescherming zorg gedragen.
Die vloedgolf van energie is ook nu nog niet
tot staan gebracht en de bezitters van een ver
ouderd ontvangapparaat voelen zich volmaakt
hulpeloos in den chaos van voortreffelijke uit
zendingen, die over hen wordt uitgestort en
die zij toch niet genieten kunnen.
Bezitters van verouderde ontvangtoestellen en
niet-luisteraars kunnen echter van alle uitzen
dingen der talrijke Europeesche zenders genieten,
door gebruik te maken van ontvangers, die
tegen elke moeilijkheid opgewassen zijn.

De eigenschappen, die alle Philips „Super-Inductie” ontvangers gemeen
hebben, zijn:
Betrouwbaarheid
solide constructie
gelijkmatige selectiviteit in het gansche omroepgebied
gelijkmatige gevoeligheid in het gansche omroepgebied
rustige ontvangst door minimale gevoeligheid
voor netgeruisch
veiligheid in alle opzichten: tijdens het gebruik is
geen enkel spanning-voerend onderdeel bereikbaar
universeele bruikbaarheid op netten van dezelfde
stroomsoort, doch met verschillende spanningen
getrouwe weergave door toepassing van een uit
muntenden electrodynamischen luidspreker
eenvoudigste bediening, één stationskiezer, één
volumeregelaar.

Het totale energieverbruik bedraagt slechts 40 watt, het
geen overeenkomt met het verbruik van een normaal
schemerlampje.

5

Door toepassing van een speciaal ontworpen, electrodynamischen luidspreker, is de weergave, die met den
Philips 834A verkregen kan worden, zoo goed, als voor
dien alleen bij duurdere apparaten mogelijk was,

/
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de gevoeligheid is zoo groot, dat ook zwakke zenders
met goede sterkte ontvangen kunnen worden,

de detectieschakeling is zoodanig, dat ook bij dit uiterst
billijke apparaat de invloed van sluiering tot een mini
mum is beperkt,
zooals U dit van alle „Super-Inductie” ontvangers
gewend waart, zijn ook hierbij slechts twee bedienings
knoppen aanwezig, waarvan de een als netschakelaar en
volumeregelaar dienst doet, terwijl de andere voor het
kiezen der stations en het omschakelen van lange op
korte golf of omgekeerd, gebezigd wordt,

Chassis v. app834 A

Het apparaat

834 A

De selectiviteit van ons nieuwe tweekrings „SuperInductie” ontvangapparaat 834A is bijzonder groot.
Echter dient U bij beoordeeling van selectiviteit twee
punten scherp te onderscheiden, n.L:
1. het vermogen om de zenders onderling te
scheiden,
2. het vermogen om een sterken zender in de on
middellijke omgeving over denzelfden smallen
band te hooren als een verwijderd station.
Daarom adviseeren wij U, binnen een straal van ca.
15 km om de sterke zenders Huizen en Hilversum,
- uitsluitend de vierkrings „Super-Inductie” apparaten,
n.1. 634A of 636A te kiezen. Dit geldt natuurlijk
ook voor de directe omgeving van Kootwijk.
Wenscht U evenwel toch in een dergelijke omgeving een
tweekrings „Super-Inductie” apparaat te bezigen, dan
kunnen wij een sperkring - geschikt óf voor lange, óf
of
voor korte golf - leveren. Prijs fl. 15,—.
Het toestel 834A is een tweekrings-vierlamps „SuperInductie” ontvangapparaat, waarin de volgende gouden
„Miniwatt”lampen gebezigd worden:

de hoogfrequent schermroosterlamp (selectode)
4c
„
,,
de detector (anode-detectie)
de penthode eindlamp
als gelijkrichtlamp wordt in dit apparaat de
toegepast.

E
E
E
C

455
462
499
453
1823

de stationskiezer is natuurlijk verlicht en in golflengten
tot op 1% nauwkeurig, geijkt,
ook is het apparaat voorzien van een aansluiting voor
een electrischen gramofoonopnemer, terwijl er tevens
gelegenheid bestaat, om er een of meerdere extra luid
sprekers op aan te sluiten,
de universeele voedingstransformator maakt het moge
lijk, om den 834A op 12 verschillende spanningen van
een wisselstroomnet te gebruiken,
de uitvoering van het toestel 834A is smaakvol en sierlijk. Een zware „Philite” bedieningsplaat vormt de
voorzijde van de kast, die verder in fraai „Arbolite” is
uitgevoerd.
*

DE PRIJS VAN HET VOORTREFFELIJK
TWEEKRINGS
„SUPER-INDUCTIE”
APPARAAT 834A BEDRAAGT SLECHTS

Fl. 142.50
Hetzelfde type ontvangapparaat, echter niet
voorzien van een luidspreker, brengen wij
onder het nummer 824A op de markt.
Alle gegevens, die wij voor het toestel 834A
vermeld hebben, zijn ook op dezen ontvanger
van toepassing.
DE PRIJS BEDRAAGT SLECHTS

Fl. 115.-

824A

6

Voor plaatsen, waar nog een ge-

Het apparaat 634A

lijkstroomnet aanwezig is, kan een

Onze nieuwe vierkrings „Su-

overeenkomstig toestel voor aan-

per-Inductie” apparaten bieden
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U alle verfijningen, die U reeds
sluiting

op

een

dergelijk

net

alleen met ingebouwden electro-

dynamischen luidspreker geleverd

van het vorige type kent en
waarvan

de

precisie-aflezing

door middel van de micrometerschaal wel een der be

Luidspreker uit
de ontvangcombinatie
834 A

worden onder het typenummer

langrijkste was. Echter zijn wij
bij

834C.

het apparaat 634 A

nog

verder gegaan en hebben aan
PRIJS Fl. 150

de voortreffelijke eigenschap
pen nog een tweetal bijzonder

heden

toe

kunnen

voegen,

t.w.:
AUTOMATISCHE SLUIERINGSCOMPENSATIE EN

EEN ELECTORSCHAKELING
Bovendien zal dit apparaat, dat in menig opzicht aan

merkelijke voordeelen boven den vroegeren 630A biedt,
tegen een belangrijk lageren prijs verkocht kunnen

worden en wel

VOOR SLECHTS

Fl. 220.-

Dit apparaat zal uitsluitend met ingebouwden electrodynamischen luidspreker worden geleverd. Een dergelijk

apparaat zonder luidspreker brengen wij niet in den
Binnenaanzicht chassis
834 A .

handel, doch interessenten kunnen wij zoolang de voor

raad strekt het type 620A nog leveren.

634A
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De Philips 634A is voorzien van de volgende gouden Automatische sluieringscompensatie, waardoor het sto„Miniwatt”lampen.
rende wegzakken en plotseling weer aanzwellen van een
zeker programma practisch is opgeheven,
twee stuks E 462
voor hoogfrequentversterking
Verlichte precisie-micrometerschaal met een geijkte
de binode E 444 (de
voor detectie en laagfrequent stationslijst, waardoor het zoeken naar stations over
laatste Philips-vinding) versterking
bodig is geworden en die onveranderd bruikbaar blijft,

de penthode C 453
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voor eindversterking

ondanks voortdurende wijzigingen der golflengten van
verschillende stations,
de gelijkrichtlamp
1823
Een regelbaar toonfilter met drie standen, waardoor
De automatische sluieringscompensatie, waarmede dit eventueele storende geruischen kunnen worden opgetoestel is voorzien, heeft tengevolge, dat de sluiering, die,, heven.
’s avonds bij kortegolfzenders veelal voorkomt, auto- Ten uitnemende weergave door gebruik van een
matisch wordt opgeheven.
specialen electrodynamischen luidspreker in een kast,
De gecombineerde volumeregelaar en netschakelaar bij die ook acoustisch juist ontworpen is,
dit apparaat kan worden ingedrukt of uitgetrokken. In Een electorschakelaar (gecombineerd met de volumereuitgetrokken stand is de gevoeligheid van het apparaat geling) om onmiddellijk de elite der zendende omroephet grootst en is tevens de automatische sluieringscom- stations te kunnen kiezen.
pensatie werkzaam. Wanneer deze knop wordt inge- Slechts twee bedieningsknoppen, de eene voor het
drukt, komen de zwakste zenders en nevengeruischen, kiezen der zenders en voor omschakeling van het eene
welke hen dikwijls storen, niet door, zoodat snel een golflengtegebied op het andere, de andere voor volumekeuze gemaakt kan worden uit de beste uitzendinge::n. regeling, in- of uitschakeling van het apparaat en voor
Daardoor is het dus direct mogelijk geworden, om de selectie van de zenders. Een universeele voedingstransforelite uit de zendende omroepstations te kiezen, om welke mator, die op 12 verschillende spanningen ingesteld
reden deze inrichting den naam „elector” draagt.
kan worden,
Aangezien ons gebleken is, dat menige huisvrouw er prijs De mogelijkheid voor aansluiting van een electrischen
op stelt, om ter voorkoming van stofnesten, een toestel gramofoonopnemer en extra luidspreker.
te bezitten, dat aan de achterzijde gesloten is, hebben Het bovenstaande duidt wel heel duidelijk aan, dat de
wij de kast zoodanig berekend, dat het mogelijk werd, eigenschappen van dit nieuwe apparaat het vorige verre
om deze van een achterwand te voorzien, zonder dat de «overvleugelen en dat DE PRIJS VAN Fl. 220.- voor
weergave daardoor geschaad werd.
dit apparaat, vergeleken met de eigenschappen, buitenHet uiterlijk van de kast beantwoordt aan den meest gemeen laag is.
verfijnden smaak. Rustig en sierlijk van lijn en tocfu
toch
volkomen aangepast aan het moderne interieur.
Het Philips vierkrings „Super-Inductie” ontvangappaResumeerende, kunnen wij zeggen, dat het vierkrings raat 634A kan ook voor aansluiting op een gelijkstroom„Super-Inductie” apparaat 634A den bezitter verschaft: net geleverd worden en draagt dan het typenummer
Hoogste selectiviteit, zelfs vlak onder een sterken zender, 634C.
Zeer groote gevoeligheid, waardoor men vrijwel een DE PRIJS VAN DEN 634C BEDRAAGT SLECHTS
onbeperkte keuze heeft uit de zendende omroepstations, Fl. 242.-
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Het apparaat 636A
Het allerbeste wat de techniek kan bieden,
een apparaat, waaraan kosten noch
moeite gespaard zijn, in elk opzicht
een luxe ontvangtoestel, is het nieuwe
Philips
vierkrings
,,Super-Inductie:’
ontvangtoestel 636A.
De prijs ligt slechts weinig boven het
niveau, waarvoor wij verleden jaar het
toestel 630A konden leveren en bedraagt

Fl. 285 In dit toestel wor
den, met uitzon
dering
van
de
eindlamp, de vol
gende
gouden
„Miniwatt”lampen
toegepast:

636

stil is. Ondanks de groote gevoeligheid is dit het
rustigste toestel, dat men zich denken kan.
Buiten de twee bedieningsknoppen voor volumeregeling en voor het kiezen der stations, is nog een
schakelaar aangebracht, die de volgende diensten
bewijst:
stand 0: toestel uitgeschakeld,
stand 1: verkleinde gevoeligheid met geluidlooze
afstemming,
’ stand 2: normale gevoeligheid met geluidlooze
afstemming,
stand 3: grootste gevoeligheid zonder geluidlooze

twee E 455 H.F. versterking (selectoden)
een E 444
automatische volumeregeling
een E 462
H.F. versterking
twee E 499 geluidlooze afstemming en detectie
en de gelijkrichtlamp 1823

De indirect verhitte eindpenthode E 463 is uit technische
overwegingen niet van een gouden huid voorzien.
Het hoogfrequentgedeelte van dit toestel is in wezen vol
komen gelijk aan dat van den 634A en wel wat selec
tiviteit betreft.- Deze kan n.1. ook bij het toestel 634A
niet verbeterd worden.
Het apparaat 636A is voorzien van een schier volmaakte
automatische volumeregeling en van z.g. geluidlooze af
stemming, waardoor bij het kiezen der stations tusschen
den eenen en den anderen zender het toestel volmaakt

Pre:isie-Micrometerschaal 636 A

afstemming.
In het apparaat 636A wordt nog extra laagfrequent ver
sterking toegepast, terwijl de eindlamp een vermogen
heeft van 7 watt.
In verbinding met den electrodynamischen luidspreker,
die speciaal voor dit toestel ontworpen werd, verkrijgt
men een buitengemeen schoone en krachtige weergave.
Alle punten, die wij bij de behandeling van het type
634A hebben opgesomd, zijn eveneens op dit luxe appa
raat van toepassing, echter biedt het in weergave en uit
voering het allerbeste, wat verfijnde technische hulp
middelen tot stand konden brengen.

Chassis
636 A

•

De radiogramofoon type 874A
Voor de electrische weergave van gramofoonmuziek brengen wij ditmaal een radiogramo
foon-combinatie, die ongetwijfeld in ieders
smaak zal vallen.
Ten eerste, omdat de prijs slechts Fl. 215.—
bedraagt en dus binnen het gebied der normale
prijzen van onze ontvangcombinaties ligt,
bovendien, omdat deze radiogramofoon-combinatie 874A zoodanig is uitgevoerd, dat zij
normaal als een gewoon ontvangapparaat op
een tafeltje geplaatst kan worden.
Het ontvanggedeelte van deze radiogramofoon
is hetzelfde als van ons tweekrings „Super-Ind'uctie” apparaat 824A. Dezelfde electrodynamische luidspreker, die bij den 834A toepassing

87 4A

