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Goed nieuws van de
uitvinders van de
Compact Cassette
De komplete serie
kwaliteits·cassettes
voor elk type
cassetterecorder
Op dit ogenblik betekent Compact
Cassette : pure geluidskwaliteit. En voor
u een belangrijk stuk omzet!
Twaalf jaar geleden, in 1963, begon de
revolutie op de recorder markt - met de
introductie van de Compact Cassette.
Een baanbrekende uitvinding . Door
Philips bedacht, gekonstrueerd , uitgetest en voor massaproduktie vrijgegeven. Een knap technisch staaltje van
praktische veelzijdigheid . Zeg gerust:

een nieuw massamedium , snel gestegen
in populariteit, en in kwaliteit.
Meer dan de helft van de nederlandse
gezinnen heeft reeds een cassette
apparaat in huis.
Philips maakt recorders en cassettes.
Weet dus van heel nabij wat de markt
vraagt. Daarom waren er al Philips
Compact Cassettes in " Low Noise" en
in " HiFi"-kwaliteit.

NIEUW:
Super Quality Cassette
Daarom brengt Philips nu bovendien
een derde kwaliteitsklasse op de markt:
De Hi-Ferro Cassette . Voor de snel
groeiende markt van middenklasse
recorders .
Het is een geheel nieuwe cassette, die
speciaal ontwikkeld is voor toepassingen waar een hoge kwaliteit
wordt vereist. Super High Output
kwaliteit, die - zonder omschakeling
van de recorder - een zeer groot

frekwentiebereik en een laag ruisniveau
garandeert.
Hierdoor zijn er nu drie kwaliteits- en
prijsklassen. Al s één overzichte lijk en
kompleet assortiment. Voor elke
recorder de juiste cassette, voor elke
muziekliefhebber de geluidskwaliteit
die hij wenst.
Het Philips cassette trio : een potentieel
kassukses.

Standard Quality

Super Quality

HiFi Quality

De vertrouwde Low Noise band .

Voor verhoogd luistergenot.

Voor een briljante HiFi weergave .

nd geleidingssysteem van Philips

Floating Foil Security: het unieke

Met twaalf jaar ervaring op kassette
gebied is Phi lips ,lrin geslaagd een even
eenvoudig als ingenieus systeem te
ontwikke len dat ~astlopen van de band
onmogelijk maakt. In de kassette zitten
twee geribte folies . De folies zijn voorzien van een grafietcoating, die een
statische lading '/oorkomt. Door de
folies zel f en de antistatische werking

wordt de bandgeleiding volledig onder
kontrole gehouden.
Konstante bandgeleiding is bovendien
ee n voorwaarde voor perfekte opname
en weergave in de miniatuur-viersporen techniek waarmee kassetIes werken .
Van nu af vindt u dit unieke systee m in
alle Philips kassetIes met het
" Floating Foil " embleem. De beste
garantie voor onovertroffen geluidskwaliteit. En een ijzersterk argument bij
de verkoop.

Super Quality
band kwaliteit

voor nog
betere
weergave
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Bij een spoorbreedte van slechts 0.6 mm
en een bandsnelheid van niet meer dan
4.75 cm per seconde is de bandkwaliteit natuurl ijk van groot belang.
Het gaat er Philips om een recorderband
te fabriceren met een gelijkmatig
oppervlak en bedekt met een zeer
homogene magnetische laag. Elk van
de minuskule magnetische deeltjes voor
deze bandkwaliteit - en dat geldt ook
voor" Low Noise" en "Hi Fi " kasseltes krijgt dan ook een nauwkeurig bepaalde
vorm mee. Voor een nog betere weergave in de hoge frekwenties , voor nog
minder ruis en een nog gelijkmatiger
weergave kwaliteit.
Op foto's van de diverse oxydes ziet u
duidelijk dat hoe beter gedefinieerd het
oxyde,des te beter de kwaliteit van de
band .

Hi-Ferro
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Hi-Fi chromium
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Een nieuwe
vormgeving

voor nog
meer allure
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Geperfektioneerde kassette techniek,
geperfektioneerde band kwaliteit.
Voor Philips een goede reden om
meteen de kassetIes zelf een eigentijds, nog aantrekkel ijker uiterlijk te
geven.
- floating foil security
- nieuwe styling van de indexkaart
- huis van zwart kunststof
- geschroefde konstrukt ie
Kassettes die dus ook voor het oog
kwaliteit uitstralen en zichzelf dus
uitstekend kunnen verkopen .

Standard
QualitY/LOw Noise
De bekende low-noise band , die een
voortreffelijke kwaliteit garandeert.
Leverbaar in C60 - C90 en C120.

Super Quality
Hi-Ferro
De geheel nieuwe kassette die speciaal
ontwikkeld is voor toepassingen
waar een hoge kwali teit wordt vereist.
- Super High - Output kwalite it, die
- zonder omschakel ing van de rekorder een zeer groot frekwentiebereik
en een laag ru isniveau garandeert.
Leverbaar in C60 - C90 en C120.

HiFi Quality
Chroom Dioxyde

Nu voor elke rekorder de juiste

P~iliPS kassette
I

De chroom-dioxyde kassette, die
- mits de rekorder
ingericht is voor toepassing van deze
kassettes - een briljante HiFi weergave
mogelijk maakt. Superieure eigenschappen wat betreft frekwentie bereik
en signaal/ruisverhouding . Speciale
uitsparingen aan de achterzijde
schakelen de rekorder automatisch
om. Leverbaar in C60 en C90.

..

I

I

De ontwikkeling en productie van Philips
geluidsband vindt plaats in onze eigen
laboratoria en fabrieken onder een
zeer strenge en constante kwaliteitscontrole. De banden voldoen aan
dezelfde zeer hoge eisen die wij ook
voor onze recorders hebben aangelegd . De combinatie van Philips
banden en Philips recorders garanderen
u dan ook een topkwaliteit voor
opnemen en weergeven .
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