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SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKAgpř
A

PŘEHLED TUZEMSKÝCH VÝROBKU
SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
NA NAŠEM TRHU
Jak jsme našim čtenářům slíbili, přiná
šíme podrobný a doufáme že i ucelený
přehled technických vlastností, provede
ní i cen tuzemských výrobků spotřební
elektroniky, které se v současné době
vyskytují, nebo mají vyskytovat, na našem
trhu. Tento přehled není a nemá také být
katalogem, neboť jsme se snažili o to, co
právě našim katalogům stále chybí: vy
pracovat technické popisy tak, aby údaje
byly jednotné a aby tedy zákazník mohl
jednotlivé výrobky porovnávat a hodnotit.
Je třeba otevřeně přiznat, že tato práce

nebyla snadná, protože výrobci sami udá
vají často nejednotné údaje, některé úda
je, které jsou v popisu jednoho výrobku,
u druhého chybí - a tak prosíme čtenáře
o shovívavost, jestliže objeví přece jen
nějaký drobný nedostatek. To se samo
zřejmě týká i cen, které jsou nutně vztaže
ny k době redakčního zpracování - pokud
se mezitím změní, nemohli jsm e to již
postihnout. I tak věříme, že tato práce
bude všemi zájemci příznivě přijata, neboť
katalogy, s nimiž jsme se dosud
setkali, měly údaje neúplné a roztříštěné.

B 115 Hi-Fi

kě zastavení vypínací fólií i mecha
nické při doběhnutí či přetržení pás
ku, dva osvětlené měřiče záznamo
vé i reprodukční úrovně,signalizace
záznamu svítivými diodami, orien
tační poslech při převíjení (cueing),
čtyřmístné počitadlo.
Napájení
220 V/50 Hz, 85 W.
Provedení a rozměry
Skříň z plastické hmoty s víkem
z
organického skla, rozměry
40 x 43 x 19 cm,
13 kg,
cena
5750 Kčs.

Ovládání
2 posuvné regulátory záznamové
úrovně, 2 posuvné regulátory repro
dukční úrovně, 1 posuvný regulátor
výšek, 1 posuvný regulátor hloubek,
4 tlačítka (spínání sítě, přepínání
rychlostí, pauza a záznam), 2 knoflí
ky pro chod vpřed a převíjení, 2
otočné přepínače pro přepínání
stop a poslechu před a za páskem.
Vybavení
3 hlavy s dlouhou dobou života,
modulová koncepce, provoz ve vo
dorovné i svislé poloze, automatic
ké zastavení vypínací fólií i mecha
nické při doběhnutí či přetržení pás
ku, dva osvětlené měřiče záznamo
vé i reprodukční úrovně, signalizace
záznamu svítivými diodami, orien
tační poslech při převíjení (cueing),
čtyřmístné počitadlo.
Napájení
220 V/50 Hz, 55 W.
Provedení a rozměry
Skříň z plastické hmoty s víkem
z
organického skla, rozměry
40 x 3 0 ’x 19 cm, hmotnost 11,5 kg,
cena 5100 Kčs.
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B 116 Hi-Fi

Cívkový stolní magnetofon třídy Hi-Fi pro
monofonní i stereofonní záznam a repro
dukci, 19 a 9,5 cm/s, cívky do 0 18 cm,
tříhlavový (možnost odposlechu za pás
kem), výkonové zesilovače.
Kmitočtový rozsah
40 až 15 000 Hz (19 cm/s),
40 až 12 500 Hz (9,5 cm/s).
Odstup rušivých napětí
54 dB.
Kolísání rychlosti posuvu
±0,1 % (19 cm/s),
±0,15 % (9,5 cm/s).
Přípojná místa
vstupy pro mikrofon, gramofon, rá
dio, výstupy pro reproduktory, slu
chátka, vnější zesilovač, monitor,
výkonové zesilovače 2 x 10 W/4 Q.
Ovládání
2 posuvné regulátory záznamové
úrovně, 2 posuvné regulátory repro
dukční úrovně, 1 posuvný regulátor
výšek a 1 posuvný regulátor hlou
bek, 4 tlačítka (spínání sítě, přepíná
ní rychlostí, pauza a záznam), 2
knoflíky pro chod vpřed a převíjení,
2 otočné přepínače pro přepínání
stop a poslechu před a za páskem.
Vybavení
3 hlavy s dlouhou dobou života,
modulová koncepce, provoz ve vo
dorovné i svislé poloze, automatic-

Cívkový stolní magnetofon třídy Hi-Fi pro
monofonní i stereofonní záznam a repro
dukci, 19 a 9,5 cm/s, cívky do 0 18 cm,
tříhlavový (možnost odposlechu za pás
kem), bez výkonových zesilovačů.
Kmitočtový rozsah
40 až 15 000 Hz (19 cm/s),
40 až 12 500 Hz (9,5 cm/s).
Kolísání rychlosti posuvu
±0.1 % (19 cm/s),
±0,15% (9,5 cm/s). Odstup rušivých napětí
54 dB.
Přípojná místa
vstupy pro mikrofon, gramofon, rá
dio, výstupy pro reproduktory, slu
chátka, vnější zesilovač, monitor.
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Cívkový stolní magnetofon pro monofon
ní i stereofonní záznam a reprodukci,
9,5 cm/s, cívky do 0 18 cm, dvouhlavový,
s výkonovými zesilovači.
Kmitočtový rozsah
50 až 14 000 Hz.
Kolísání rychlosti posuvu
±0,25 %.
Odstup rušivých napětí
50 dB.
Přípojná místa
vstupy pro mikrofon, gramofon, rá
dio, výstupy pro reproduktory, slu
chátka,
výkonové
zesilovače
2x 3,5 W/4 Q.
Ovládání
2 posuvné regulátory záznamové
úrovně, 2 posuvné regulátory repro
dukční úrovně, 1 otočný regulátor
výšek, 1 otočný regulátor hloubek, 3
tlačítka přepínání stop, 2 klávesy
(pauza a záznam), 2 knoflíky (chod
vpřed a převíjení), tlačítko síťového
spínače.
Vybavení
provoz ve vodorovné i svislé poloze,
vypínatelný kontrolní reproduktor,
dva osvětlené měřiče záznamové
i reprodukční úrovně, indikace bu
dicích špiček svítivou diodou, auto
matické zastavení vypínací fólií při
doběhnutí pásku, čtyřmístné poči
tadlo, sklopné držadlo.
Napájení
220 V/50 Hz, 55 W.

Provedení a rozměry
skříň s víkem z organického skla,
rozměry 50 x 31 x 16 cm, hmot
nost 11 kg, cena 3770 Kčs.

Kazetový stolní magnetofon třídy Hi-Fi
pro monofonní i stereofonní ziáznam
a reprodukci, záznamový materiál Fe
nebo Cr, dvouhlavový, s vestavěným ob
vodem Dolby NR, bez koncových zesilo
vačů, avšak se zesilovači pro sluchátka.
Kmitočtový rozsah
40 až 12 500 Hz (Fe),
40 až 14 000 Hz (Cr).
Odstup rušivých napětí
54 dB (Cr)
Dolby NR),
60 dB (Fe) <_ n ..h„ um
62 dB (Cr) (s Dolby NR).
Kolísání rychlosti posuvu (podle
ČSN 36 8430)
+0,19 %.
Přípojná místa
vstupy pro mikrofon, rádio, linku,
výstupy pro vnější zesilovač, slu
chátka, monitor.
Ovládáni
dvojitý otočný regulátor záznamové
úrovné, 6 kláves s nízkým zdvihem
pro základní funkce (záznam, repro
dukce, pauza, převíjeni vpřed a vzad
a stop), tlačítko spínače sítě, tlačítko
otevírání prostoru kazety, otočný
regulátor hlasitosti sluchátek; pod
víčkem spínač filtru MPX, přepínače
druhu pásku a spínač obvodu Dolby
NR.
Vybavení
dvoumotorový pohonný systém,
motor posuvu pásku s tachoregulaci, libovolný sled přepínání funkcí
(bez mezizastavení), elektronické
vypínání na konci pásku nebo při
poruše navíjeni, dva osvětlené měři
če záznamové i reprodukční úrovně,
regulace hlasitosti pro sluchátka,
příposlech při převíjení (cueing), tří
místné počitadlo.
Napájení
220 V/50 Hz, 35 W.
Provedení a rozměry
celokovová skříň určená do věžové
sestavy, rozměry 46 x 12 x 32 cm,
hmotnost 8,5 kg, cena 5450 Kčs.

KM 340

Odstup rušivých napětí
48 dB.
Kolísání rychlosti posuvu
±0,5 %.
Přípojná místa
vstup pro vnější napájeni (6 V), vý
stupy pro dvoje sluchátka (výstupní
výkon 2x 20 mW/32 Q).
.Ovládání
2 posuvné regulátory hlasitosti, 4
tlačítka (choď vpřed, převíjeni vpřed
a vzad a stop), přepínač druhu zá
znamového materiálu.
Vybaveni
automatické vypínání na konci pás
Přípojná místa
ku (pracuje však pouze při repro
souosá zásuvka pro anténu (75 Q).
dukci, nikoli při převíjení), samo
zásuvka pro magnetofon, zásuvka
statná regulace hlasitosti pro každý
pro vnější reproduktor.
kanál, možnost příposlechu při pře
Ovládání
víjeni (cueing).
6 knoflíků k řízení hlasitosti, hlou
Napájeni
4
tužkové články, nebo vnější zdroj bek, výšek, jasu, kontrastu a AFC, 8
prvků pro předvolbu vysilačů, volba
6 V; odběr proudu při reprodukci asi
programu osmi tlačítky, sítový
120 mA (podle hlasitosti).
spínač.
Provedení a rozměry
Vybavení
skříňka z plastické hmoty, ve výbavě
spínaný napájecí zdroj (televizor
je poutko a ramenní popruh, slu
galvanicky oddělen od sítě).
chátka;
rozměry
přístroje
Napájení
17 x 10 x 3,5 cm, hmotnost (bez
220 V/50 Hz, 56 W.
zdrojů) 0,5 kg, cena 1650 Kčs.
Provedení a rozměry
skříň z plastické hmoty, rozměry
MERKUR
54 x 41 x 35 cm, hmotnost 20 kg,
cena 4100 Kčs.

NEPTUN

Televizor pro příjem černobílého obrazu
v přenosném provedeni
Obrazovka
31 cm.
Možnost příjmu
1. až 12. kanál (I. a III. TV pásmo),
21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo),
zvukO IRTiCCIR.
Přípojná místa
souosá zásuvka pro vnější anténu
(75 Q), zásuvka pro sluchátka, zá
suvka pro magnetofon, zásuvka pro
vnější zdroj 12 V.
Ovládání
3 knoflíky pro řízení hlasitosti, jasu
a kontrastu, 8 prvků pro předvolbu
vysilačů, volba programu osmi tla
čítky, sítový spínač.
Vybavení
sítový transformátor (televizor gal
vanicky oddělen od sítě, možnost
napájení z vnějšího zdroje (akumu
látor automobilu), vestavěná tele
skopická anténa.
Napájení
220 V/50 Hz, 40 W,
12 V, 18 W.
Provedeni a rozměry
skříň z plastické hmoty, rozměry
41 x 29 x 28 cm, hmotnost 9 kg,
cena 3400 Kčs.

MÁNES COLOR

URAN

Přenosný kazetový magnetofon určený
pouze pro reprodukci (Walkman), pro
záznamové materiály Fe nebo Cr.
Kmitočtový rozsah
63 až 10 000 Hz.

Televizor pro příjem černobílého obrazu
ve stolním provedení
Obrazovka
61 cm.
Možnost příjmu
1. až 12. kanál (I. a lil. TV pásmo),
21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo),
zvuk OIRT i CCIR.
Přípojná místa
souosá zásuvka pro anténu (75 Q),
zásuvka pro magnetofon, zásuvka
pro vnější reproduktor.
Ovládání
6 knoflíků pro řízení hlasitosti, jasu,
kontrastu, AFC, hloubek a výšek, 8
prvků pro předvolbu vysílačů, volba
programu osmi tlačítky, sítový
spínač.
Vybavení
spínaný napájecí zdroj (televizor
galvanicky oddělen od sítě).
Napájení
220 V/50 Hz. 56 W.
Provedení a rozměry
skříň
dřevěná,
rozměry
69 x 48 x 39 cm, hmotnost 24 kg,
cena 4700 Kčs.

Televizor pro příjem černobílého obrazu
v přenosném provedeni
Obrazovka
50 cm.
Možnost příjmu
,
1. až 12. kanál (I. a lil. TV pásmo),
21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo),
zvuk OIRT i CCIR.
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Televizor pro příjem barevného i černobí
lého obrazu v přenosném provedení
Obrazovka
31 cm.
Možnost přijmu
1. až 12. kanál (I. a III. TV pásmo),
21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo),
obraz v soustavě SECAM i PAL,
zvuk OIRT i CCIR.

a AFC, okamžité nastavení základ
ních prvků do optim álního stavu,
vypnutí a opětné zapnutí zvuku,
zobrazení čísla programu.
Napájení
220 V/50 Hz, 115 W.
4
tužkové články (vysílač DO).
Provedení a rozměry
, skříň
dřevěná,
rozměry
76 x 44 x 51 cm, hmotnost 39 kg,
cena 16 500 Kčs.

C O LO R 419
Přípojná místa
souosá zásuvka pro vnější anténu
(75 Q), zásuvka pro videomagneto
fon, zásuvka pro magnetofon, zá
suvka pro sluchátka.
Ovládání
5 knoflíků pro řízení hlasitosti, jasu,
kontrastu, barevné sytosti a AFC, 8
prvků pro předvolbu vysílačů, volba
programů osm i tlačítky, síťový spí
nač, přepínač K-G.
Vybavení
2 vestavěné teleskopické antény,
prolis pro přenášení, AFC, spínaný
napájecí zdroj (televizor galvanicky
oddělen od sítě).
Napájení
220 V/50 Hz, 55 W.
Provedení a rozměry
skříň z plastické hmoty, rozměry
46 x 31 x 37 cm, hmotnost 13 kg,
cena 8500 Kčs.

C O LO R O RAVAN

Obrazovka
56 cm.
Možnost příjmu
1. až 12. kanál (I. a III. TV pásmo),
21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo),
obraz v soustavě SE C A M i PAL,
zvuk OIRT i CCIR.
Přípojná místa
souosá zásuvka pro anténu (75 Q),
zásuvka pro sluchátka, zásuvka pro
magnetofon.
Ovládání
8 knoflíků pro řízení hloubek, výšek,
kontrastu, barevného tónu, AFC,
jasu, barevné sytosti a hlasitosti, 8
prvků pro předvolbu vysílačů, volba
programů osm i m ikrospínači se
zobrazením programového čísla na
obrazovce, m ikrospínač pro zobra
zení čísla nastaveného programu,
přepínač K-G, síťový spínač.
Napájení
220 V/50 Hz, 115 W.
Provedení a rozměry
skříň
dřevěná,
rozměry
69 x 42 x 50 cm, hmotnost 28,5 kg,
cena 13 000 Kčs.

C O LO R 429

Televizor pro příjem barevného i černobí
lého obrazu v přenosném provedení
Obrazovka
42 cm.
Možnost příjmu
1. až 12. kanál (I. a lil. TV pásmo),
21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo),
obraz v soustavé SE C A M i PAL,
zvuk OIRT i CCIR.
Přípojná místa
souosá zásuvka pro vnější anténu
(75 Q), zásuvka pro videomagneto
fon, zásuvka pro magnetofon, zá
suvka pro sluchátka.
Ovládání
4 knoflíky pro řízení hlasitosti, jasu,
kontrastu a barevné sytosti, 8 prvků
pro předvolbu vysílačů, volba pro
gramů osmi tlačítky, síťový spínač,
přepínač K-G.
Vybavení
2 vestavěné teleskopické antény,
integrované držadlo na přenášení,
AFC, spínaný napájecí zdroj (televi
zor galvanicky oddělen od sítě).
Napájení
220 V/50 Hz, 60 W.
Provedení a rozměry
skříň z plastické hmoty, rozměry
49 x 40 x 32 cm, hmotnost 15 kg,
cena 9500 Kčs.

CO LO R 424
Televizor pro příjem barevného i černobí
lého obrazu ve stolním provedení.

Televizor pro příjem barevného i černobí
lého obrazu ve stolním provedení s dálko
vým ovládáním.
Obrazovka
67 cm.
Možnost příjmu
1. až 12. kanál (I. a lit. TV pásmo),
21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo),
obraz v soustavě SE C A M i PAL,
zvuk OIRT i CCIR.
Přípojná místa
souosá zásuvka pro anténu (75 Q),
zásuvka pro sluchátka, zásuvka pro
magnetofon.
Ovládání
8 knoflíků pro řízení hloubek, výšek,
kontrastu, barevného tónu, AFC,
jasu, barevné sytosti a hlasitosti, 8
prvků pro předvolbu vysílačů, 2 tla
čítka pro postupnou volbu progra
mů (směrem k vyšším či k nižším
programovým číslům), tlačítko pro
zobrazení čísla nastaveného pro
gramu na obrazovce, přepínač K-G,
síťový spínač.
Vybavení
vysílač dálkového ovládání umož
ňující přímou volbu osm i programů,
uvedení televizoru do pohotovostní
ho stavu a opětné zapnutí, řízení
hlasitosti, jasu, barevné sytosti
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Televizor pro příjem barevného i černobí
lého obrazu ve stolním provedení
Obrazovka
56 cm.
Možnost příjmu
1. až 12. kanál (I. a III. TV pásmo),
21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo),
obraz v soustavě SE C A M i PAL,
zvuk OIRT i CCIR.
Přípojná místa
souosá zásuvka pro anténu (75 Q),
zásuvka pro vnější reproduktor, zá
suvka pro sluchátka, zásuvka pro
magnetofon.
Ovládání
5 knoflíků pro řízení hlasitosti, jasu,
kontrastu, barevné sytosti a AFC, 8
prvků pro předvolbu vysílačů, volba
programů osm i tlačítky, síťový
spínač.
Vybavení
spínaný napájecí zdroj (televizor
galvanicky oddělen od sítě), kvaziparalelní zpracování zvuku.
Napájení
220 V/50 Hz, 95 W.
Provedení a rozměry
skříň
dřevěná,
rozměry
68 x 42 x 46 cm, hmotnost 29,5 kg,
cena dosud nestanovena.

C O LO R 422

Televizor pro příjem barevného i černobí
lého obrazu ve stolním provedení
Obrazovka
67 cm.
Možnost příjmu
1. až 12. kanál (I. a lil. TV pásmo),
21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo),
obraz v soustavě SE C A M i PAL,
zvuk OIRT i CCIR.
Přípojná místa
souosá zásuvka pro anténu (75 Q),
zásuvka pro vnější rěproduktor, zá
suvka pro sluchátka, zásuvka pro
magnetofon^
Ovládání
5 knoflíků pro řízení hlasitosti, jasu,
kontrastu, barevné sytosti a AFC, 8

suvka pro gramofon nebo magneto
fon, zásuvka pro síťovou šňůru.
Ovládání
1 knoflík ladění, 1 posuvný regulátor
hlasitosti (kombinovaný s regulací
zabarvení zvuku), 6 tlačítek (volba
vlnových rozsahů, AFC, gramofon
a zapnutí sítě).
Vybavení
feritová anténa AM, teleskopická
výsuvná anténa FM, odpojitelný ob
vod AFC, vestavěný reproduktor,
výstupní výkon 0,75 W/8.Q.

prvků pro předvolbu vysílačů, volba
programů osmi tlačítky, síťový
spínač.
Vybavení
spínaný napájecí zdroj (televizor
galvanicky oddělen od sítě), kvaziparalelní zpracování zvuku.
Napájeni
220 V/50 Hz, 95 W.
Provedení a rozměry
skříň
dřevěná,
rozměry
76 x 47 x 51 cm, hmotnost 39 kg,
cena dosud nestanovena.

CO LOR 416

Televizor pro příjem barevného i černobí
lého obrazu ve stolním provedení s dálko
vým ovládáním
Obrazovka
67 cm.
Možnost příjmu
1 až 12. kanál (I. a III. TV pásmo),
21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo),
obraz v soustavě SECAM i PAL,
zvuk OIRT i CCIR.
Přípojná místa
souosá zásuvka pro anténu (75 Q),
zásuvka pro vnější reproduktor, zá
suvka pro sluchátka, zásuvka pro
magnetofon.
Ovládání
7 knoflíků pro řízení kontrastu,
hloubek, výšek, AFC, jasu, barevné
sytosti a hlasitosti, 8 prvků pro před
volbu vysílačů, 2 tlačítka pro po
stupnou volbu programů (směrem
k vyšším či k nižším programovým
číslům), tlačítko pro zobrazení čísla
nastaveného programu na obrazov
ce, vypínač AFC, vypínač vestavěné
ho reproduktoru, přepínač časové
konstanty při provozu z videomag
netofonu, knoflík regulace hlasitosti
ve sluchátkách, síťový spínač.
Vybavení
spínaný napájecí zdroj (televizor
galvanicky oddělen od sítě, kvaziparalelní zpracování zvuku, možnost
regulace hlasitosti ve sluchátkách,
vysílač dálkového ovládání umož
ňující přímou volbu osmi programů,
uvedení televizoru do pohotovostní
ho stavu a opětné zapnutí, řízení
hlasitosti, jasu, barevné sytosti
a AFC, okamžité nastavení základ
ních prvků do optimálního stavu,
vypnutí a opětné zapnutí zvuku,
zobrazení čísla programu.
Napájení
220 V/50 Hz, 95 W,
baterie 9 V (vysílač DO).
Provedení a rozměry
skříň
dřevěná,
rozměry
76 x 44 x 51 cm, hmotnost 39 kg,
cena dosud nestanovena.

FINÁLE
Rozhlasový přijímač kabelkového prove
dení pro monofonní reprodukci
Možnost příjmu
SV
525 až 1605 kHz,
DV
150 až 285 kHz.
Přípojná místa
zásuvka pro vnější zdroj.

Ovládání
2
knoflíky (laděn! a řízení hlasitosti),
2 posuvné přepínače (zabarvení
zvuku a volba vlnových rozsahů).
Vybavení
feritová anténa, vestavěný repro
duktor, výstupní výkon 0,8 W/8 Q.
Napájení
2 ploché baterie, vnější zdroj 9 V,
odběr proudu max. 200 mA.
Provedení a rozměry
skříňka z plastické hmoty s vysouva
cím
držadlem,
rozměry
15,5 x 16,5 x 6 cm, hmotnost (bez
Napájení
zdrojů) 0,6 kg, cena 550 Kčs.
6
malých monočlánků (typ R 14),
nebo 220 V/50 Hz, odběr proudu ze
AVANTI
sítě 27 mA, z baterií 180 mA.
Provedení a rozměry
skříňka z plastické hmoty, odklopné
držadlo, rozměry 24 x 15 x 6,5 cm,
hmotnost 1,2 kg, cena 1310 Kčs.

DUETTO
Rozhlasový přijímač stolního provedení
pro monofonní reprodukci

Rozhlasový přijímač kabelkového prove
dení pro monofonní reprodukci
Možnost příjmu
Možnost příjmu
VKV I
66 až 74 MHz,
VKV I
66 až 73 MHz,
VKV II
87,5 až 104 MHz,
VKV II
87,5 až 104 MHz,
KV
5.9 až 9,9 MHz,
SV
525 až 1605 kHz,
SV
525 až 1605 kHz,
DV
150 až 285 kHz.
DV
150 až 285 kHz.
Přípojná místa
Přípojná místa
zásuvka pro sluchátka, zásuvka pro
zásuvka pro anténuTM, zásuvka pro
vnější zdroj.
anténu AM, zásuvka pro magneto
Ovládáni
fon nebo gramofon, zásuvka pro
3
knoflíky (ladění, regulaci hlasitosti
vnější reproduktor.
a regulaci zabarvení zvuku), 4 tlačít
Ovládání
ka (volba vlnových rozsahů).
3 knoflíky (ladění, řízení hlasitosti
Vybavení
a zabarvení zvuku), 7 tlačítek (volba
feritová anténa AM, teleskopická
vlnových rozsahů, přepínání gramovýsuvná anténa FM, vestavěný re
fon-magnetofon a síťový spínač).
produktor, výstupní výkon 0,8 W/
Vybavení
8 t í.
feritová anténa pro AM, vestavěný
Napájení
reproduktor,
výstupní
výkon
2 ploché baterie, vnější zdroj 9 V,
2 W/4 Q.
max. odběr proudu 200 mA.
Napájení
Provedení a rozměry
220 V/50 Hz, 10 W.
skříňka z plastické hmoty, sklopné
Provedení a rozměry
držadlo, rozměry 15,5 x 1 8 x 7 cm,
skříňka z plastické hmoty, rozměry
hmotnost (se zdroji) 0,9 kg, cena
41 x 12 x 22 cm, hmotnost ?,5 kg,
980 Kčs.
cena 1430 Kčs.

DOMINO 2

SEXTET

Rozhlasový přijímač kabelkového prove
dení pro monofonní reprodukci
Možnost příjmu
VKV I
66 až 73 MHz,
VKV II
87,5 až 104 MHz,
KV
5,9 až 12 MHz,
SV
525 áž 1605 kHz,
DV
150 až 285 kHz.
Přípojná místa
zásuvka pro vnější reproduktor, zá

Rozhlasový přijímač ve stolním provedení
pro monofonní i stereofonní reprodukci
bez vestavěných reproduktorů
Možnost příjmu
VKV I
66 až 73 MHz,
VKV II
87,5 až 104 MHz,
KV II
11,975 až 21,75 MHz,
KV II
5,95 až 11,975 MHz,
SV
525 až 1605 kHz,
DV
150 až 285 kHz.
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Přípojná místa
2 zásuvky pro anténu FM (dálkový
a místní příjem), zásuvka pro anténu
AM, zásuvka pro magnetofon, zá
suvka pro gramofon, 2 zásuvky pro
reproduktory, zásuvka pro slu
chátka.
Ovládání
5 knoflíků (ladění, řízení hlasitosti,
hloubky, výšky a vyvážení), 4 tlačít
ka (spínání AFC, vypínání reproduk
torů, volba zdroje magnetofon-gramofon, monofonní provoz), 5 tlačí
tek pro volbu vlnových rozsahů,
tlačítko pro zapojení feritové anté
ny, sítový spínač, 5 tlačítek (z toho
čtyři pro volbu předvoleného vysíla
če VKV, jedno pro přepnutí na ruční
ladění).
Vybavení
feritová anténa, indikátor naladění,
indikátor stereofonního přijmu,
možnost předvolby č ty ř. vysílačů
VKV, AFC, 2 reproduktorové skříňky
jako příslušenství, výkonové zesilo
vače 2 x 10 W/4 Q.
Napájeni
220 V/50 Hz, 80 W.
Provedení a rozměry
skříň
dřevěná,
rozměry
56 x 14 x 20 cm. reproduktorové
skříňky rozměru 34 x 23 x 20 cm,
hmotnost přijímače 7 kg, hmotnost
obou reproduktorových skříněk
13,5 kg, cena 4440 Kčs.

816 Hi-Fi

Rozhlasový přijímač ve stolním provedeni
pro monofonní i stereofonní reprodukci,
bez vestavěných reproduktorů
Možnost příjmu
VKV I
65,6 až 73 MHz,
VKV II
87,5 až 104 MHz,
KVI
9,5 až 12,2 MHz,
KV II
5,95 až 7,4 MHz,
SV
525 až 1605 kHz,
DV
150 až 340 kHz.
Přípojná místa
zásuvka pro anténu FM, zásuvka pro
anténu AM, zásuvka pro gramofon
s magnetodynamickou přenoskou,
zásuvka pro gramofon s krystalovou
přenoskou, zásuvka pro magneto
fon, zásuvka pro vnější zesilovač, 2
zásuvky pro reproduktory, zásuvka
pro stdchátka.
Ovládání
1 knoflík pro ladění, 4 posuvné
regulátory hlasitosti, hloubek, výšek
a vyvážení, 14 tlačítek (odpojení
fyziologické regulace hlasitosti,
monofonní provoz, spínač provozu
z gramofonu, spínač provozu
z magnetofonu, pět přepínačů vlno
vých rozsahů, vypínač reprodukto
ru, přepínač šířky pásma AM, potlačovač šumu, AFC, síťový spínač), 5
senzorových spínačů předvolených

vysílačů VKV, tlačítko místního
přijmu.
Vybavení
indikátor naladění, indikátor stereo
fonního příjmu, indikátor provozu
z gramofonu nebo .magnetofonu,
možnost předvolby pěti vysílačů
VKV,
výkonové
zesilovače
2x 15W /8Q .
Napájení
220 V/50 Hz, 75 W.
Provedeni a rozměry
skříň
dřevěná,
rozměry
55 x 12 x 32 cm. hmotnost 9 kg,
cena 6030 Kčs.

T 710 A

Ovládání
4
knoflíky (řízení hlasitosti, hloubek,
výšek a vyvážení), přepínač vstupů,
vypínač reproduktorů, imonofonní
provoz a vypínač fyziologického
průběhu regulace hlasitosti, vypí
nač reproduktorů a síťový spínač.
Vybavení
. možnost poslechu na sluchátka, vy
řazení fyziologické regulace hlasi•
tosti,
výkonové
zesilovače
2 x 10 W/8Í2.
Napájení
220 V/50 Hz, 45 W.
Provedení a rozměry
skříň kovová, uspořádání do minivě
že, rozměry 24 x 7 x 24 cm, hmot
nost 3,2 kg, cena 1420KČS.

820 A
Rozhlasový přijímač ve stolním provedení
(součást věže) pro monofonní i stereofon
ní reprodukci.

Rozhlasový přijímač v provedení minivěže
pro monofonní i stereofonní reprodukci,
bez výkonových zesilovačů
Možnost příjmu
VKV I
65,6 až 73 MHz,
VKV II
87,5 až 104 MHz,
SV
525 až 1605 kHz.
Přípojná místa
zásuvka pro anténu FM (300 Q),
souosá anténní zásuvka pro FM
(75 Q), zásuvka pro anténu AM, zá
suvka pro magnetofon, zásuvka pro
zesilovač (výstup).
Ovládání
1 knoflík pro ladění, 6 tlačítek (pře
pínání vlnových rozsahů, AFC, potlačovač šumu, monofonní provoz,
přepínač šířky pásma AM), 3 tlačítka
předvolených vysílačů VKV, síťový
spínač.
Vybavení
feritová anténa, pomocný indikátor
naladění předvolby (8 svítivých
diod), indikátor naladění (5svitivých
diod), indikátor přesnosti naladění
(3 svítivé diody), indikátor stereo
fonního přijmu (1 svítivá dioda),
AFC, bez výkonových zesilovačů.
Napájení
220 V/50 Hz, 15 W.
Provedení a rozměry
kovová skříň, uspořádání do minivě
že, rozměry 24 x 7 x 20 cm, hmot
nost 3,1 kg, cena 3030 Kčs.

Z 710

Možnost příjmu
VKV 1
65,6 až 73 MHz.
VKV 11
87,5 až 104 MHz,
KV
5,95 až 10 MHz,
SV
525 až 1605 kHz,
DV
150 až 340 kHz.
Přípojná místa
zásuvka pro anténu FM, zásuvka pro
anténu AM, zásuvka pro gramofon,
2 zásuvky pro magnetofon, zásuvka
univerzál, 2 zásuvky pro reproduk
tory, zásuvka pro sluchátka.
Ovládáni
5 knoflíků (ladění, regulace hlasi
tosti, hloubek, výšek a vyvážení),
otočný přepínač volby vlnových roz
sahů a zdrojů signálu, 7 tlačítek
předvolby vysílačů na VKV, 7 ladi
cích prvků pro nastaveni předvolby,
6 tlačítek (vypnutí fyziologickéregulace hlasitosti, šířka pásma AM, spí
nání obvodu pro potlačení šumu,
přepínač mono-stereo, monitor
a AFC), tlačítko pro vypnuti repro
duktorů a síťový spínač.
Vybavení
stereofonní tuner třídy Hi-Fi, bez
reproduktorů, indikátor síly pole,
indikátor optimálního naladění, in
dikátor stereofonního příjmu, výko
nové zesilovače 2 x 30 W/4 Q.
Napájení
220 V, 120 W.
Provedení a rozměry
skříň cetokovová určená do věžové
sestavy,
•
rozměry
46 x 11,5 x 37,5 cm,
hmotnost
11,5 kg, cena 7520 Kčs.

AKORD

Zesilovač pro monofonní ('‘stereofonní
reprodukci jako doplněk rozhlasového
přijímače T 710.
Přípojná místa
zásuvka pro rozhlasový přijímač,
zásuvka pro magnetofon, zásuvka
pro gramofon (magnetodynamická
přenoska), zásuvka „univerzál", 2
zásuvky pro reproduktory, zásuvka
pro sluchátka.
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Rozhlasový přijímač ve stolním provedení
kombinovaný s kazetovým magnetofo
nem, monofonní záznam a reprodukce

Možnost příjmu
VK V I
66 až 73 MHz,
VK V II
87,5 až 104 MHz,
KV
5,9 až 9,9 MHz,
SV
525 až 1605 kHz,
DV
150 až 285 kHz.
Přípojná místa
zásuvka pro anténu FM, zásuvka pro
anténu AM, zásuvka pro vnější mag
netofon nebo gramofon, zásuvka
pro vnější reproduktor, zásuvka pro
vnější zdroj signálu (na magneto
fonu).
Ovládání
r
Přijím ač
3 knoflíky (ladění, regulace hlasitos
ti a zabarvení zvuku), 7 tlačítek
(volba vlnových rozsahů, zapínání
gramofonu AFC a spínáni sítě).
Magnetofon
5 tlačítek pro základní ovládání
(chod vpřed, záznam, převíjení
vpřed a vzad a stop), tlačítko krátko
dobého zastavení, tlačítko volby
zdroje, tlačítko změny kmitočtu os
cilátoru (tlačítko stop je kombinova
né s otevíráním dvířek kazety).
Vybavení
kom binace přijímače a magnetofo
nu s m ožností připojit další vnější
magnetofon nebo gramofon, monófonní provedení, výkonový zesilovač
2 W/4 Q, vestavěný reproduktor.
Napájení
220 V, 10 W.
Provedení a rozměry
skříň z plastické hmoty, rozměry
47 x 36 x 19 cm, hm otnost 8 kg,
cena 3200 Kčs.

DUO

Rozhlasový přijím ač ve stolním provedení
kombinovaný s gramofonem
Možnost příjmu
VKV 1
66 až 73 MHz,
VK V II
87,5 až 104 MHz,
KV
5,9 až 9,9 MHz,
SV
525 až 1605 kHz,
DV
150 až 285 kHz.
Přípojná místa
zásuvka pro anténu FM, zásuvka pro
anténu AM, zásuvka pro vnější mag
netofon nebo gramofon, zásuvka
pro vnější reproduktor.
Ovládání
3 knoflíky (ladění, řízení hlasitosti
a řízení zabarvení zvuku),'7 tlačítek
(volba vlnových rozsahů, přepínání
gramofon-magnetofon,
spínač
sítě), 2 ovládací prvky gramofonu
(volič otáček a spínač).
Vybavení
kom binace přijím ače a gramofonu
s m ožností připojit další vnější gra
mofon nebo magnetofon, monofonní provedení, vestavěné gramošasí
H C 15 s
krystalovou
vložkou
VK4204,
výkonový
zesilovač
2 W/4 Q.
Napájení
220 V/50 Hz, 10 W.

Provedení a rozměry
skříň dřevěná, krycí víko z organic
kého
skla,
rozměry
47 x 19 x 39 crTf, hmotnost 8 kg,
cena 2540 Kčs.

M O D ER ATO

Rozhlasový přijím ač ve stolním provedení
kombinovaný s gramofonem, m onofonní
i stereofonní reprodukce
Možnost příjmu
VKV I
66 až 73 MHz,
87,5 až 104 MHz,
VKV II
11,975 až 21,75 MHz,
KV I
5,95 až 11,975 MHz,
KV II
525 až 1605 kHz,
SV
DV
150 až 285 kHz.
Přípojná místa
2 zásuvky pro anténu FM (dálkový
a m ístní příjem), zásuvka pro anténu
AM, zásuvka pro magnetofon, zá
suvka pro vnější gramofon, 2 zásuv
ky pro reproduktory, zásuvka pro
sluchátka
Ovládání
5 knoflíků (ladění, řízení hlasitosti,
hloubek, výšek a vyvážení), 4 tlačít
ka (spínání AFC, vypínání reproduk
torů, volba zdroje magnetofon-gramofon, m onofonní provoz), 5 tlačí
tek pro volbu vlnových rozsahů,
tlačítko pro zapojení feritové anté
ny, síťový spínač, 5 tlačítek (z toho
čtyři pro volbu předvoleného vysíla
če VKV, jedno pro přepnutí na ruční
laděnO, 2 ovládací prvky gramofonu
(volič otáček a spínač).
Vybavení
kom binace přijím ače a gramofonu
s m ožností připojit další vnější gra
mofon nebo magnetofon, stereo
fonní provedení, vestavěné gramošasi HC 15 s krystalovou vložkou
V K 4204,
výkonové
zesilovače
2 x 1 0 W/4 Q, 2 reproduktorové
skříňky jako příslušenství.
Napájení
220 V/50 Hz, 80 W.
Provedení a rozměry
skříň dřevěná s krycím víkem z orga
nického skla, rozměry přijím ače
56 x 21 x 35 cm, rozměry repro
duktorové skříňky 34 x 23 x 20 cm,
hm otnost přijím ače s gramofonem
11,5 kg, hm otnost obou reproduk
torových skříněk 13,5 kg, cena
5420 Kčs.

UNISONO

Rozhlasový přenosný přijím ač kom bino
vaný s magnetofonem v monofonním pro
vedení
Možnost příjmu
VKV I
65,5 až 73,5 MHz,
VK V II
87,5 až 104 MHz,
KV
5,8 až 12 MHz,
SV
525 až 1605 kHz,
DV
150 až 285 kHz.
Přípojná místa
univerzální zásuvka pro gramofon,
mikrofon nebo vnější magnetofon,
zásuvka pro vnější reproduktor, sí
ťová zásuvka.
Ovládání
3 knoflíky (ladění, regulace hlasitos
ti, regulace zabarvení zvuku), 4 tla
čítka pro volbu vlnových rozsahů
(obě pásma VKV na jedné stupnici),
tlačítko A FC a přepínání kmitočtu
oscilátoru magnetofonu, tlačítko
spínání mikrofonu, tlačítko volby
napájení, tlačítko přepínání zdrojů
signálu, tlačítko spínání sítě, 5 tlačí
tek ovládání magnetofonu (chod
vpřed, záznam, převíjení vpřed
a vzad a stop), posuvný prvek krát
kodobého zastavení pásku.
Vybavení
feritová anténa pro AM, teleskopic
ká výsuvná anténa pro FM, km itoč
tový rozsah magnetofonu 80 až
8000 Hz, v pásmu 8 dB, kolísání
±0,4 %, odstup 40 dB, výkonový ze
silovač 1,2 W (při napájení ze su
chých článků), 2 W (při napájení ze
sítě).
Napájení
220 V/50 Hz, 10 W,
9 V (6 článků R20).
Provedení a rozměry
skříňka z plastické hmoty, rozměry
36 x 20 x 8,5 cm, hmotnost 4,1 kg,
cena 2600 Kčs.

AUTOPŘIJÍM AČ 2111 B

Rozhlasový přijím ač určený k vestavění
do automobilu
Možnost příjmu
SV
525 až 1605 kHz,
DV
150 až 285 kHz.
Ovládání
2 knoflíky (ladění a regulace hlasi
tosti), 2 tlačítka (volba vlnových roz
sahů).
Vybavení
přijím ač je dodáván s reprodukto
rem, reprodukce monofonní, výko
nový zesilovač 3,5 W /4 Q.
Napájení
12 V, max. odběr proudu 0,8 A.
Provedení a rozměry
skříňka
celokovová,
rozměry
1 8 x 9 x 4 cm, hmotnost 0,8 kg,
k přijím ači je dodáván reproduktor,
cena 830 Kčs.

AUTOPŘIJÍM AČ 2114 B

Rozhlasový přijímač určený k vestavění
do automobilu
Možnost příjmu
SV *
525 až 1605 kHz,
DV
150 až 285 kHz.
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Ovládání
2 knoflíky (ladění a regulace hlasi
tosti).
Vybaveni
přijímač je dodáván s reprodukto
rem, reprodukce monofonní, výko
nový zesilovač 3,5 W/4 Q.
Napájeni
12 V, max. odběr proudu 1,9 A.
Provedení a rozměry
skříňka
celokovová,
rozměry
18 x 6 x 3,5 cm, hmotnost 0,7 kg,
cena 830 Kčs.

,

AUTOPŘIJÍMAČ 2110 B

Rozhlasový přijímač určený k vestavění
do automobilu
Možnost příjmu
VKV 1
66 až 73 MHz,
VKV II
87,5 až 104 MHz,
KV
5,95 až 6,2 MHz,
SV
525 až 1605 kHz,
DV
150 až 285 kHz.
Ovládání
2 knoflíky (ladění a regulace hlasi
tosti), 4 tlačítka pro volbu vlnových
rozsahů, tlačítko AFC, tlačítko za
barvení zvuku, 2 tlačítka předvolby
vysilačů VKV.
Vybavení
přijímač je dodáván s reprodukto
rem, reprodukce monofonní, výko
nový zesilovač 3,5 W/4 Q.
Napájení
12 V, max. odběr proudu 0,8 A.
Provedeni a rozměry
skříňka
celokovová,
rozměry
18 x 17 x 5 cm, hmotnost 2 kg (s
reproduktorem), cena 1810 Kčs.

Možnost příjmu
SV
525 až 1605 kHz,
OV
150 až 285 kHz.
Ovládání
2 knoflíky (ladění a regulace hlasi
tosti), tlačítko volby vlnových rozsa
hů, tlačítko zabarvení zvuku, prvek
pro vysunutí kazety a převíjení pás
ku v kazetě.
Vybavení
přijímač v monofonním provedení,
dodáván se dvěma reproduktory,
vestavěný kazetový magnetofon ve
stereofonním provedení, automa
tické přepnuti na provoz z magneto
fonu zasunutím kazety, kmitočtový
rozsatv magnetofonu 80 až 8000 Hz,
kolísání ±0,5 %, odstup 37 dB, vý
konové zesilovače 2x 3,5 W.
Napájení
12 V, max. odběr proudu 1,5 A.
Provedení a rozměry
skříňka
celokovová,
rozměry
18 x 21 x 7 cm, hmotnost 1,85 kg,
cena 2800 Kčs.

SAFÍR

AUTOPŘIJÍMAČ
S MAGNETOFONEM
1900 B-2
Rozhlasový přijímač kombinovaný s mag
netofonem ve stereofonním provedení
určený k vestavění do automobilu

HC 16

Gramofonové šasi k vestavění do skříně
Otáčky talíře
33 a 45 ot/min.
Kolísání otáček
± 0,2 % .

AUTOPŘIJÍMAČ 2113 B

Rozhlasový přijímač určený k vestavění
do automobilu
Možnost příjmu
VKV I
66 až 73 MHz.
87,5 až 104 MHz,
VKV II
KV
5,95 až 6,2 MHz,
525 až 1605 kHz,
SV
DV
150 až 285 kHz.
Ovládáni
2 knoflíky (ladění a regulace hlasitosti), 4 tlačítka pro volbu vlnových
rozsahů, tlačítko AFC, tlačítko za
barveni zvuku, 2 tlačítka předvolby
vysílačů VKV.
Vybavení
přijímač je dodáván se dvěma repro
duktory. reprodukce monofonní, vý
konový zesilovač 7 W/4 Q.
Napájeni
12 V, max. odběr proudu 0,8 A.
Provedeni a rozměry
skříňka celokovová,
rozměry
1 8 x 1 7 x 5 cm, hmotnost 2,8 kg (s
oběma
reproduktory),
cena
1890 Kčs.

zdroje 9 až 12 V, kmitočtový rozsah
magnetofonu 60 až’10000 Hz (Fe),
60 až 12 500 Hz (Cr), kolísání
±0,35 %, odstup 48 dB, výkonové
zesilovače 2x 1,2 W (síť) 2x 1,6 W
(suché články).
Napájeni
220 V/50 Hz,
9 V (6 článků R 20),
vnější zdroj 9 až 12 V.
Provedeni a rozměry
skříňka z plastické hmoty rozměrů
36 x 20,5 x 10 cm,
hmotnost
3,4 kg. cena 4300 Kčs.

Rozhlasový přijímač kombinovaný s mag
netofonem ve Stereofoniím provedení
Možnost přijmu
VKV)
65,5 až 73 MHz,
VKV H
87,5 až 104 MHz,
KV
5,9 až 6,2 MHz.
SV
525 až 1605 kHz,
DV
165 až 280 kHz.
Přípojná místa
zásuvka pro vnější anténu VKV, uni
verzální zásuvka pro gramofon, mi
krofon nebo vnější magnetofon, zá
suvka pro záznam na vnější magne
tofon' nebo pro připojení vnějšího
zesilovače, zásuvka pro sluchátka, 2
zásuvky pro reproduktory, síťová
zásuvka, zásuvka pro vnější zdroj.
Ovládáni
1 knoflík pro ladění, 3 posuvné
regulátory (hlasitost levý kanál, hla
sitost pravý kanál, regulátor zabar
veni zvuku), 5 tlačítek pro ovládání
magnetofonu (chod vpřed, záznam,
převíjeni vpřed a vzad, stop), 5 tlačí
tek pro volbu vlnových rozsahů
a spínání AFC, 5 tlačítek pro kontro
lu napájecích článků, přepínáni mono-stereo (současně se změnou
kmitočtu oscilátoru), přepínání FeCr, zapínání obvodu WIDE a zapíná
ni rozhlasového přijímače, 2 posuv
né knoflíky pro otevírání prostoru
kazety a pauzu.
Vybaveni
feritová anténa pro SV a DV, tele
skopická anténa pro KV a VKV,
možnost připojení vnější antény
VKV, možnost napájení z vnějšího
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Odstup hluku
35 dB.
Vložka
VK 4204, krystalová, svislá na hrot
45 mN, 50 až 12 500 Hz v pásmu
10 dB, výstupní napětí 180 mV
(1 kHz/cm/s), safírový hrot.
Vybavení
zvedáček přenosky, posuvné vyva
žovači závaží, průměrtalíře23,5 cm,
synchronní motor, pohon ře
mínkem.
Napájení
220 V, 2 W.
Provedení a rozměry
vestavné šasi bez skříně a bez krytu,
rozměry 25 x 35 x 10 cm, hmot
nost 2,8 kg, cena 910 Kčs.

HC30

Gramofonové šasi k vestavění do skříně
Otáčky talíře
33 a 45 ot/min.
Kolísání otáček
±0,18 %.
Odstup hluku
34 dB.
Vložka
VM 2202, magnetodynamická, svis
lá síla na hrot 25 mN, 50 až
12 500 Hz v pásmu 10 dB, výstupní
napětí 0,8 mV (1 kHz/cm/s),
Vybavení
sfťový spínač kombinovaný se zvedáčkem přenosky, posuvné vyvažo
vači závaží, průměr talíře 26 cm,
synchronní motor, pohon ře
mínkem.
Napájení
220 V, 2 W.

Provedení a rozměry
vestavné šasi bez skříně a bez krytu,
rozměry 36 x 26 x 10 cm, hmot
nost 2 kg, cena 660 Kčs.

HC 43

Provedeni a rozměry
skříň s víkem z organického skla,
rozměry 42 x 32 x 14 cm, hmot
nost 5 kg, cena 1000 Kčs.

Provedeni a rozměry
skříň s víkem z organického skla,
rozměry 48 x 32 x 15 cm, hmot
nost 7,5 kg, cena 1580 Kčs.

NC 450

NC 300
Gramofon ve skříni s víkem z organického
skla

J i
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;
Gramofonové šasi k vestavění do skříně
Otáčky talíře
33 a 45 ot/min.
Kolísání otáček
±0,15 %.
Odstup hluku
36 dB.
Vložka
VM 2102, magnetodynamická, svis
lá síla na hrot 15 mN, 20 až
18 000 Hz v pásmu 6 dB, výstupní
napétí 1 mV (1 kHz/cm/s), diaman
tový hrot.
Vybavení
K
zvedáček přenosky, posuvné vyva
žovači závaží, řízení antiskatingu,
průměr talíře 28 cm, synchronní
motor, pohon řemínkem.
Napájení
220 V. 2 W
Provedení a rozměry
vestavné šasi bez skříně a bez krytu,
rozměry 2 9 x 3 9 x 11 cm, hmot
nost 4 kg, cena 1050 Kčs.

NC 160

Otáčky talíře
33 a 24 ot/min.
Kolísání otáček
±0,18 %.
Odstup hluku
34 dB.
Vložka
VM 2202, magnetodynamická, svislá
síla na hrot 25 mN, 50 až 12 500 Hz
v pásmu 10 dB, výstupní napětí
0.8 mV(1 kHz/cm/s).
Vybavení
síťový spínač kombinovaný se zvedáčkem přenosky, posuvné vyvažo
vači závaží, průměr talíře 26 cm, po
hon řemínkem.
Napájení
220 V. 50 Hz.
Provedení a rozměry
skříň s víkem z org. skla, rozměry
40 x 33 x 12 cm, hmotnost3.5 kg, ce
na 1120 Kčs.

NC 430
Gramofon ve skříni s víkem z organického
skla

Gramofon ve skříni s víkem z organického
skla
Otáčky talíře
33 a 45 ot/min.
Kolísání otáček
±

0,12 % .

Odstup hluku
37 dB.
Vložka
VM 2102, magnetodynamická, svis
lá sila na hrot 15 mN, 20 až
18 000 Hz v pásmu 6 dB, výstupní
napětí 1 mV (1 kHz/cm/s), diaman
tový hrot.
Vybaveni
zvedáček přenosky, posuvné vyva
žovači závaží, řízení antiskatingu,
jemná regulace otáček, stroboskop,
fotoelektrické koncové vypínání,
ovládání mikrospínači, průměr talí
ře 30 cm, synchronní motor, pohon
řemínkem.
Napájení
220 V, 25 W.
Provedeni a rozměry
skříň s víkem z organického skla,
rozměry 46 x 35 x 15 cm, hmot
nost 11 kg, cena 2630 Kčs.

NC 470

Gramofon ve skříni s víkem z organického
skla
Otáčky talíře
33 až 45 ot/min.
Kolísání otáček
± 0,2 %.
Odstup hluku
35 dB.
Vložka
a) VK 4202, krystalová, svislá síla na
hrot 45 mN,50až12 500 Hz v pásmu
10 dB, výstupní napětí 180 mV,
(1 kHz/cm/s), safírový hrot.
b) CS 24 SO, keramická, svislá síla
na hrot 50 mN, 31,5 až 14 000 Hz
v pásmu 12 dB, výstupní napětí
50 mV (1 kHz/cm/s), diamantový
hrot.
Vybavení
zvedáček přenosky, posuvné vyva
žovači závaží, průměrtalíře 23,5 cm,
synchronní motor, pohon ře
mínkem.
Napájení
220V.2W .

Otáčky talíře
33 až 45 ot/min. Kolísání otáček
± 0,15 %.
Odstup hluku
36 dB.
Vložka
VM 2102, magnetodynamická, svis
lá síla na h ro t, 15 mN, 20 až
18000 Hz v pásmu 6dB, výstupní
napětí 1 mV (1 kHz/cm/s), diaman
tový hrot.
Vybavení
zvedáček přenosky, posuvné vyva
žovači závaží, řízeni antiskatingu,
průměr talíře 28 cm, synchronní
motor, pohon řemínkem.
Napájení
220V.2W .
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Gramofon ve skříni s víkem z organického
skla
Otáčky talíře
33 a 45 ot/min.
Kolísání otáček
±0,15 %.
Odstup hluku
36 dB.
Vložka
VM 2102, magnetodynamická, svis
lá síla na hrot 15 mN. 20 až
18 000 Hz v pásmu 6dB, výstupní
napětí 1 mV, (1 kHz/cm/s), diaman
tový hrot.
Vybaveni
automatický zvedáček přenosky,
posuvné vyvažovači závaží, řízení
antiskatingu, antirezonátor, průměr
talíře 29 cm, synchronní motor, po
hon řemínkem.

►

Napájení
220 V, 2 W.
Provedení a rozměry
skříň s víkem z organického skla,
rozměry 42 x 35 x 11 cm, hmot
nost 5 kg, cena 1490 Kčs.

G 710 A

Gramofon ve skříni z organického skla
přizpůsobený k vestavbě do minivěže
řady 710
Otáčky talíře
33 a 45 ot/min.
Kolísání otáček
±0,15 %.
Odstup hluku
36 dB.
Vložka
VM 2102, magnetodynamická, svis
lá síla na hrot 15 mN, 20 až
18 000 Hz v pásmu 6 dB, výstupní
napětí 1 mV (1 kHz/cm/s), diaman
tový hrot.
Vybavení
zvedáček přenosky, posuvné vyva
žovači závaží, řízení antiskatingu,
průměr talíře 28 cm, synchronní
motor, pohon řemínkem.
Napájení
220 V, 2 W.
Provedení a rozměry
skříň s víkem z organického skla,
rozměry 48 x 32 x 15 cm, hmot
nost 7,5 kg, cena 1780 Kčs.

Napájení
220 V, 26 W.
Provedení a rozměry
skříň s víkem z organického skla,
rozměry 36 x 29 x 13 cm, hmotnost 4 kg, cena dosud nestanovena.

NZC 041

Napájení
220 V, 40 W.
Provedení a rozměry
skříň s víkem z organického skla,
rozměry 57 x 32 x 14 cm, hmot
nost 8 kg, cena 2110 Kčs.

NZC 300

Gramofon ve skříni z organického sklakombinovaný se zesilovačem
Otáčky talíře
33 a 45 ot/min.
Kolísání otáček
±0,25 %.
Odstup hluku
32 dB.
Vložka
C S 24 SD, keramická, svislá síla na
hrot 50 mN,31,5až 14 000 Hz v pás
mu 12 dB, výstupní napětí 50 mV,
(1 kHz/cm/s), diamantový hrot.
Vybavení
automatický zvedáček přenosky,
posuvné vyvažovači závaží, průměr
talíře výrobcem neudán, synchronní
motor, pohon řemínkem.
Zesilovač
výstupní výkon 2 x 2,5 W/4 Q, kmi
točtová charakteristika 150 až
15 000 Hz v pásmu 6 d B , korekce
hloubek - 1 0 dB, korekce výšek
- 1 0 dB.
Napájeni
220 V, 26 W.
Provedení a rozměry
skříň s víkem z organického skla,
rozměry 42 x 36 x 14 cm, hmot
nost 5 kg, cena 1400 Kčs.

NZC 160

NZC 030

Gramofon ve skříni s víkem z organického
skla kombinovaný se zesilovačem
Otáčky talíře
33 a 45 ot/min.
Kolísání otáček
±

0,2 %.

Odstup hluku
34 dB.
Vložka
VM 2202, magnetodynamická, svis
lá síla na hrot 25 mN, 50 až
12 500 Hz v pásmu 10 dB, výstupní
napětí 0,8 mV (1 kHz/cm/s), dia
mantový hrot.
Vybavení
automatický zvedáček přenosky,
posuvné vyvažovači závaží, průměr
talíře 26 cm, synchronní motor, po
hon řemínkem.
Zesilovač
výstupní výkon 2x 5 W/4 Q, kmito
čtová charakteristika 31,5 až
16 000 Hz v pásmu 10 dB, korekce
hloubek ±12 dB, korekce výšek
±12 dB, možnost připojení vnějších
zdrojů signálu.
Napájení
220 V, 40 W.
Provedení a rozměry
skříň s víkem z organického skla,
rozměry 40 x 37 x 15 cm, hmot
nost 5,6 kg, cena 1890 Kčs.

NZC 431

Gramofon ve skříni s víkem z organického
skla kom binovaný se zesilovačem a dodá
vaný se dvěma reproduktorovými skříň
kami
Otáčky talíře
33 a 45 ot/min.
Kolísání otáček
±0,25 %Odstup hluku
34 dB.
Vložka
C S 24 SD, keramická, svislá síla na
hrot 50 mN, 31,5 až 14 000 Hz v pás
mu 12 dB, v s tu p n í napětí 50 mV
(1 kHz/cm/s), diamantový hrot.
Vybavení
automatický zvedáček přenosky,
posuvné vyvažovači závaží, průměr
talíře výrobcem neudán, synchronní
motor, pohon řemínkem.
Zesilovač
výstupní výkon 2x 2,5 W/4 Q, kmi
točtová charakteristika 150 až
15 000 Hz v pásmu 6 d B , odstup
50 dB, korekce hloubek -1 0 dB, ko
rekce výšek -1 0 dB.

Gramofon ve skříni z organického skla
kombinovaný se zesilovačem
Otáčky talíře
‘ 33 a 45 ot/min.
Kolísání otáček
± 0,2 %.
Odstup hluku
35 dB.
Vložka
VM 2202, magnetodynamická, svis
lá síla na hrot 25 mN, 50 až
12 500 Hz v pásmu 10 dB , výstupní
napětí 0,8 mV (1 kHz/cm/s), dia
mantový hrot.
Vybavení
zvedáček přenosky, posuvné vyva
žovači závaží, průměrtalíře23,5 cm,
synchronní motor, pohon ře
mínkem.
Zesilovač
výstupní výkon 2 x 5 W, kmitočtová
charakteristika 31,5 až 16 000 Hz
v pásmu 10 dB, korekce hloubek
±12 dB, korekce výšek ±12 dB,
možnost připojení vnějších zdrojů
signálu.
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Gramofon ve skříni s víkem z organického
skla kombinovaný se zesilovačem
Otáčky talíře
33 a 45 ot/min.
Kolísání otáček
±0,15 %.
Odstup hluku
36 dB.
Vložka
VM 2102, magnetodynamická, svis
lá síla na hrot 15 mN, 20 až
18 000 Hz v pásmu 6 d B , výstupní
napětí 1 mV (1 kHz/cm/s), diaman
tový hrot.
Vybavení
zvedáček přenosky, posuvné vyva
žovači závaží, řízení antiskatingu,

průměr talíře 28 cm, synchronní
motor, pohon řemínkem.
Zesilovač
výstupní výkon 2x 15 W/4 Q, kmitočtová charakteristika 40 až
20 000 Hz v pásmu 4d B , korekce
hloubek ±15 dB, korekce výšek
±15 dB, možnost připojení vnějších
zdrojů signálu.
Napájení
220 V, 100 W.
Provedeni a rozměry
skříň s víkem z organického skla,
rozměry 48 x 36 x 16 cm, hmot
nost 11 kg, cena 3140 Kčs.

GZ 030
Gramofon v kufříkovém provedení se ze
silovačem a reproduktorem ve víku pří
stroje, monofomtí
Otáčky talíře
33 a 45 ot/min.
Kolísání otáček
±0,25 %.
Odstup hluku
34 dB.
Vložka
CS 24 SO, keramická, svislá síla na
hrot 50 mN. 31,5 až 14 000 Hz v pás
mu 12 dB, výstupní napětí 50 mV
(1 kHz/cm/s), diamantový hrot.
Vybavení
automatický zvedáček přenosky,
posuvné vyvažovači závaží, syn
chronní motor, pohon řemínkem,
s vnějším zesilovačem možnost ste
reofonní reprodukce.
Zesilovač
výstupní výkon 2,5 W/4 fí, kmito
čtová charakteristika 150 až
15000 Hz v pásmu 6d B , korekce
hloubek -1 2 dB, korekce výšek
-1 2 dB.
Napájení
220 V, 18 W.
Provedení a rozměry
kufřík s odnímatelným víkem, roz
měry 36 x 30 x 15 cm, hmotnost
4,3 kg, cena dosud nestanovena.

GZ 041

Gramofon v kufříkovém provedení se ze
silovačem a reproduktorem ve víku pří
stroje, monofonní
Otáčky talíře
33 a 45 ot/min.
Kolísání otáček
±0,25 %.
Odstup hluku
32 dB.
Vložka
CS 24 SO, keramická, svislá síla na
hrot 50 mN, 31,5 až 14 000 H zv pás
mu 12 dB, výstupní napětí 50 mV
(1 kHz/cm/s), diamantový hrot.
Vybavení
automatický zvedáček .přenosky,
posuvné vyvažovači závaží, syn
chronní motor, pohon řemínkem.

s vnějším zesilovačem možnost ste
reofonní reprodukce.
Zesilovač
výstupní výkon 2,5 W/4 Q, kmito
čtová charakteristika
150 až
15 000 Hz v pásmu 6 dB, korekce
hloubek -1 2 dB, korekce výšek
-1 2 dB.
Napájení
220 V, 15 W.
Provedení a rozměry
dřevěný kufřík s odnímatelným ví
kem, rozměry 45 x 28 x 17 cm,
hmotnost 6,7 kg, cena 1180 až
1200 Kčs.

NZK 160

Gramofon ve skříni s víkem z organického
skla kombinovaný s kazetovým magneto
fonem a zesilovačem
Otáčky talíře
33 a 45 ot/min.
Kolísání otáček
±0,2 %.
Odstup hluku
35 dB.
Vložka
VM 2202, magnetodynamická, svis
lá síla na hrot 25 mN, 50 až
12 500 Hz v pásmu 10 dB, výstupní
napětí 0,8 mV (1 kHz/cm/s), dia
mantový hrot.
Vybavení
zvedáček přenosky, posuvné vyva
žovači závaží, průměr talíře 23,5 cm,
synchronní motor, pohon ře
mínkem.
Magnetofon
automatická regulace záznamové
úrovně, pásky Fe a Cr, automatické
koncové vypínání, kolísání rychlosti
posuvu ±0,3%, 80 až 8000 Hz
(ČSN), odstup 40 dB.
Zesilovač
výstupní výkon 2x 4 W/4 Q, kmito
čtová
charakteristika
63
až
12 500 Hz v pásmu 5dB, korekce
hloubek ±12 dB, korekce výšek
±12 dB, možnost připojení vnějších
zdrojů.
Napájení
220 V, 40 W.
Provedení a rozměry
skříň s víkem z organického skla,
rozměry 57 x 36 x 14 cm ,' hmot
nost 9,6 kg, cena 4540 až 4680 Kčs.

MC 600 Q

Gramofon ve skříni s víkem z organického
skla
Otáčky talíře
33 a 45 ot/min.
Kolísáni otáček
± 0,1 %.
Odstup hluku
výrobcem neudán.
Vložka
VM 2102, magnetodynamická, svis
lá sila na hrot 15 mN, 20 až
18 000 Hz v pásmu 6 dB, výstupní
napětí 1 mV (1 kHz/cm/s), diaman
tový hrot.
Vybavení
automatická funkce zvedáčku pře
nosky, posuvné vyvažovači závaží,
automatické vyhledání začátku des
ky i rychlosti otáčení talíře, automa
tické koncové vypínáni s návratem
ramene přenosky do výchozí polo
hy, antiskating, opakování přehrávky desky, přímý pohon středovým
motorem, krystalem řízené otáčky
talíře.
Napájení
220 V. 10 W.
Provedeni a rozměry
skříň s víkem z organického skla,
rozměry 46 x 38 x 12 cm, hmot
nost 10 kg, cena 4320 Kčs.

AZS 222

Stereofonní zesilovač ve stolním prove
dení
Kmitočtový rozsah
výrobcem dosud neudán
Odstup rušivých napětí
lineární vstup 90 dB,
mg. přenoska 80 dB.
Výstupní výkon
2 x 2 5 W/4 Q.
Zkreslení
0,1 %.

Korekce
hloubky ±10 dB, výšky ±10 dB.
Přípojná áiísta
vstupy pro magnetodynamickou
přenosku, magnetofon, tuner a re
zervní vstup, dva rezervní vstupy se
zásuvkami CINCH, zásuvky pro re
produktorové soustavy a zásuvka
pro sluchátka.
Ovládání
4
knoflíky (hlasitost, hloubky, výšky
a vyváženi), 4 tlačítka pro přepínání
vstupů, tlačítko pro vypnutí fyziolo
gického průběhu regulace hlasitos
ti, tlačítko pro vypnutí reproduktorů,
.
tlačítko sítového spínače.
Napájeni
220 V, 120 W.
Provedení a rozměry
Skříň o rozměrech 42 x 9 x 28 cm,
hmotnost 5,2 kg, cena dosud nesta
novena.

CONDOR
Rozhlasový přijímač kombinovaný s mag
netofonem ve stereofonním provedení.
Podrobný popis i zhodnocení (což nebylo
možno do uzávěrky tohoto čísla zajistit)
naleznou čtenáři v jednom z prvních čísel
ročníku 1987.
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