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Stálé zvyšování životní úrovně obyvatelstva má zákonite za 
následek růst poptávky po předmětech dlouhodobější spotřeby, mezi 
nimiž zaujímají významné místo výrobky spotřební elektroniky. 
Vzrůstajících nároků na bohatost a kvalitu zboží si je TESLA plně 
vědoma. V rámci svého’oboru provedla řadu opatření ke zlepšení

Televizní přijímač Dukla
Novinkou, která naznačuje další směry ve výrobě černobílých 

televizorů u nás, je televizní přijímač DUKLA. V jeho konstrukci se 
ještě více než u předchozích typů zvětšil podíl tranzistorů v osazení. 
Oproti obvyklému příkonu 130 W u dřívějších typů televizorů má 
DUKLA příkon pouhých 100 W. Největší pozoruhodností je však 
zcela nové uspořádání konstrukčních prvků, založené na výměnných 
modulech. Toto opatření v konstrukci značně zjednoduší servis. Te
levizor získal zlatou medaili na V. MVSZ v Brně.

plynulosti zásobování trhu, ke zrychlení inovačního cyklu a k rozšíře
ní sortimentu spotřební elektroniky. Dokladem uvedených tendencí, 
prolínajících se celým výrobním programem VHJ TESLA, je 
následující přehled některých nových výrobků spotřební elektroniky.

Stereofonní přijímač TESLA 813 Hi-Fi
Stereofonní přijímač TESLA 813A Hi-Fi patří ke špičkovým 

zařízením své třídy. Je konstruován pro příjem rozhlasových progra
mů na vlnových rozsazích DV, SV, KV 1. KV 2 a VKV v normě 
OIRT a CCIR. Celý kmitočtový rozsah VKV lze přeladit plynule. 
K rychlé volbě nejčastěji poslouchaných stanic slouží tlačítková 
předvolba pěti vysílačů. Přepínání vlnových rozsahů, volba šířky 
pásma, vyrovnávání kmitočtového posuvu na VKV, potlačení šumu, 
regulace osvětlení stupnice, přepínání místního a dálkového příjmu 
a přepínání monofonní-stereofonní příjem je. ovládáno tlačítky. 
Nízkofrekvenční část přijímače lze použít jako zesilovač výstupního 
signálu z monofonního nebo stereofonního magnetofonu a gramofo
nu. Přijímač je dále vybaven indikací vyladění vysílačů v rozsazích 
DV, SV, KV a indikátorem stereofonního příjmu.Přípojky umožňují 
připojit vnější antény pro AM a FM, gramofon a magnetofon.

Stereofonní gramofon NZC 142
- Dalším gramofonovým přístrojem, který obohatí nabídku přístro

jů s kmitočtovou charakteristikou 20 Hz a ' 20 kHz, je stereofonní 
gramofon NZC 142. Přenoska je osázena magnetodynamickou 
vložkou VM' 201. Součástí soupravy je i výkonný stereofonní 
zesilovač plně tranzistorové konstrukce a dvě reproduktorové skříně.

Stereofonní přijímač Stereo-rytmus
Pro příznivce stereofonního poslechu bude určen .nový typ 

standardního přijímače Stereo-rytmus, doplněný gramofonovým šasi 
HC 13. Přijímač má vlnové rozsahy DV, SV, KV 1, KV 2 a VKV. 
Hlasitost, výšky a hloubky a vyválení kanálů se reguluje tahovými 
potenciometry..



Rozhlasový přijímač do automobilu
Automobilisté uvítají nový typ rozhlasového prijímače, který je 

vybaven všemi základními vlnovými rozsahy DV, SV, KV a VKV. 
Přijímač má dobře řešený čelní panel, který je vhodné sladěn 
s moderními materiály, používanými na palubních deskách automo
bilu.

Stolní cívkové magnetofony B 70 a B 90
Přátelé dobrých nahrávek na magnetofonech uvítají nové typy 

magnetofonů TESLA B_70 a B 90. Oba se konstrukčně odlišují od 
dosavadních typových řad B 4 a B 5. Přenosný kufříkový magnetofon 
B 70 může pracovat ve vodorovné i svislé poloze. U magnetofonů 
B 90 je zajímavě řešeno diagonální uložení kotoučů. Ovládací pr.vky 
B 70 a B 90 jsou .uloženy na panelu asymetricky. K luxusnímu 
vzhledu typu B 90 a jeho provozní spolehlivosti přispívají i posuvné 
potenciometry. Magnetofony jsou vybaveny automatickým zastavo
váním pásků při dohrání, to i při rychlém běhu. a automatickým 
nastavením tahu. ,
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Stereofonní magnetofon B 100. .
B 100 je tranzistorový magnetofon pro stereofonní i monofonní 

záznam a reprodukci. Regulace kanálů je oddělená a každý kanál má 
vlastní ručkový indikátor. Indikátory jsou v činnosti i při reprodukci, 
kdy ukazují relativní hloubku modulace. Tónové korekce jsou 
nezávislé. Každý kanál má samostatný regulátor hlasitosti. Použité 
cívky mají 0  18 cm. Při nahrávání je možné využít kontrolního 
příposlechu. - Rychlost' posuvu pásku je 9,53 cm. Potenciometry 
k nastávení úrovně záznamu a regulaci hlasitosti jsou tahové.

Nový plně stereofonní magnetofon Tesla B 100 v elegantním 
stolním provedení je určen především těm náročným milovníkům 
hudby z magnetofonového pásku, pro něž je stereofonní poslech 
neodmyslitelnou součástí dokonalého hudebního prožitku.

Magnetofon B90

Stolní rozhlasový přijímač Euridika
Přijímač Euridika je plně tranzistorový a z převážné části osazen 

křemíkovými prvky. Moderní skříňka z plastických hmot bude 
vyráběna v bílé a červené barvě. Zajímavě je proveden posuvný 
regulátor hlasitosti s nulovou polohou ve středu dráhy. Při zesilování 
směrem nahoru je zařazena korekce pro přednes mluveného siova 
a v opačném směru je kmitočtová charakteristika upravena pro 
reprodukci hudby. Na přijímač je možné zapojit magnetofon nebo 
gramofon a venkovní anténu.. -H r-

Magnetofon B 70 .

Magnetofon B100
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