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RADIO
IN
UW
WONING

Als in een sprookje kunt U door een enkele
handbeweging volle orkestmuziek oproepen

en doen verdwijnen; zangers en sprekers
treden als ’t ware Uw kamer binnen en

vragen Uw aandacht voor hun kunst.
Een goed radio-toestel is een goed, onbaat

zuchtig vriend.

U is voorzichtig in de keuze van Uw

vrienden? —
Wees dan ook voorzichtig in de keuze van
Uw radio-toestel.

RADIO IN UW WONING

Kies het zoodanig dat het U in moeilijke

TT~ et is beter te twisten dan eenzaam te

oogenblikken niet in den steek laat, dat
het U geen ergernis en moeite bezorgt, zóó

zijn, zegt een spreekwoord.
Inderdaad, eenzaamheid is het ergste dat

dus dat het Uw vriend is. Kies daarom een

den mensch kan overkomen — en ook —

PHILIP S-TOESTEL!

wat hiermede in den regel gepaard gaat —

verveling.
Het eenige middel tegen eenzaamheid? —

Zoek gezelschap!

Een goed radio-toestel is uitmuntend ge

zelschap. — Het brengt U verstrooiing en

schoonheid, wetenschap en kunst.

Het

brengt U, indien U zich eenzaam mocht
voelen, in contact met het leven. In droevige

tijden vroolijkt het op.

Op plaatsen, waar geen electrisch lichtnet aanwezig is, zal
door middel van het type 2502 een voortreffelijke ontvangst
mogelijk zijn.
Indien men lange-, zoowel als ultra-korte-golfontvangst
wenscht, wordt het type 2802 aanbevolen.

Bij de ontvangtoestellen voor directe voeding uit het lichtnet,
zooals 2511, 2514 en 2524, is het gebruik van batterijen volkomen vervallen.

*

De gloeispanning, de anodespanning en de negatieve roosterspanning worden uit het lichtnet verkregen, waarmede
een groote besparing, vereenvoudiging en vergrooting van de
bedrijfszekerheid worden bereikt.
Ondanks deze uitstekende eigenschappen is het mogelijk ge
weest — dank zij speciale fabricagemethoden — de prijzen
matig te houden.

AAN WELKE EISCHEN DIENT EEN GOED
RADIO-TOESTEL TE VOLDOEN?
Het moet in de eerste plaats eenvoudig te bedienen zijn, het
moet een goede selectiviteit hebben en bovendien een fraaie
reproductie geven en een groote geluidsterkte kunnen ont
wikkelen.
De Philips toestellen voldoen aan al deze eischen en bieden
bovendien nog de volgende voordeelen:

storen dus naburige ontvangtoe

1.

Zij zijn „stralingsvrij
stellen niet.

2.

In de ontvangers 2324, 2314 en 2302 worden slechts drie
lampen gebruikt, waarmede echter een even krachtig geluid
wordt verkregen als met een normaal vierlampstoestel.

3.

De afmetingen zijn zeer bescheiden.

De uitvoering van de Philips ontvangtoestellen is eenvoudig,
doch stijlvol en solide.
De Philips ontvangtoestellen worden gemaakt in twee hoofd
typen, n.1. voor algeheele netvoeding en voor gloeidraadvoeding door middel van een accumulator.
Typen 2511 en 2514 kunnen direct aan het stopcontact van een
wisselstroomleiding worden aangesloten, terwijl type 2524
voor aansluiting op een gelijkstroomnet is bestemd.

De buitengewone eigenschappen van onze ontvangtoestellen
zijn aanleiding geweest, deze met de bijbehoorende luidsprekers
en antenneveiligheden in den handel te brengen onder den
naam van:

„PHILIPS COMBINATIES”
Van de verschillende combinaties noemen wij hierna eenige
zeer aanbevelenswaardige:

PHILIPS
LUXE
COMBINATIE
PHILIPS
2511

1

2013

f

330,00

Philips luidspreker 2008\13
„De Meesterzanger” ,,
Philips antenneveiligheid 4382
,,

157,50

Philips 'vierlamps toe stel 2511

PRIJS

f

5,75

493,25

Met deze combinatie bereikt men de beste resultaten, die de
hedendaagsche techniek mogelijk maakt.

De uiterst scherpe selectiviteit, de groote gevoeligheid voor

zwakke stations, de buitengewoon fraaie toonkwaliteit ver
klaren het prijsverschil met de hierna genoemde standaard
combinaties.

PHILIPS

STANDAARD COMBINATIE
VOOR BATTERIJVOEDING

PHILIPS
2502
2007
*

Voor plaatsen, waar nog geen electriciteitsnet aanwezig is:

Philips drielamps ontvangtoestel 2502
Philips luidspreker 2007
Philips antenneveiligheid 4382 . .
Een 4-V accu.................................. . ca.
Een anode-accumulator 150 V . . . . ca.

f

150,00
52,50
5,75
10,00
45,00

PRIJS

f

263,25

Het ontvangapparaat 2502 kan eveneens met één der Philips

populaire luidsprekers, b.v. No. 2027 geleverd worden en

vormt dan Philips populaire combinatie voor batterijvoeding.
De totale prijs bedraagt dan ƒ 243,25.

I

II

I

PHILIPS

STANDAARD COMBINATIES
VOOR VOEDING UIT HET
LICHTNET

PHILIPS

Voor wisselstroomnetten:

2514, 2524
2007, 2007
f

Philips drielamps ontvangtoestel 2514
Philips Standaard luidspreker 2007 . .
Philips antenneveiligheid 4382

f
,,
,,

195,00
52,50
5,75

PRIJS

f

253,25

Philips drielamps ontvangtoestel 2524 f
Philips Standaard luidspreker 2007 . . ,,
Philips antenneveiligheid 4382
,,

195,00
52,50
5,75

f

253,25

Voor gelijkstroomnetten:

PRIJS

De ontvangapparaten 2514 en 2524 kunnen, te zamen met één
der Philips populaire luidsprekers, b.v. No. 2027, als populaire
combinatie voor netvoeding geleverd worden. De totale prijs
met No. 2027 en antenneveiligheid 4382 bedraagt ƒ 233,25.
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PHILIPS
KORTEGOLF.
COMBINATIE

PHILIPS
2802, 3003,

Voor

2007
*

plaatsen,

waar

een

wisselstroomnet

Philips ontvangtoestel voor lange en
korte golven 2802 ............................
Philips plaatspanningapparaat 3003 . .
Philips Standaard Luidspreker 2007
Philips antenneveiligheid 4382 . . . .
Een 4-V accu...................
ca.
Philips gelijkrichter 1017
PRIJS

aanwezig

is:

f
,,

270,00
69,00
52,50
5,75
10,00
17,50

f

424,75

Waar een gelijkstroomnet aanwezig is, of waar men nog niet
over electriciteit beschikt, zal in plaats van No. 3003 een

plaatspanningapparaat 3005 met voorzetapparaat 4019 respec
tievelijk een anode-accumulator van 150 V dienen te worden
toegepast.
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