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BEITLER
SÁNDOR

FIA
Zsinór-, gomb-, 
gumisza lag 
és paszomány
áruk gyártása

BUDAPEST.
Ull. Kazinczy u. 13

Alapítva 1907

Gyártmányai:
lapos és sodrott 
cérna zsinór
lapos és sodrott 
selyemzsinór

csengőzsinór

kikészített és
méteráru
fejhallgató

zsinór
telepzsinór

IX és 2X  
pamut 
viaszhuzal

ikerhuzal 

Csel huzal 

T huzal

11 j széria, nagyobb üzemfeszültség, 
tágabb használhatósági terület

Kérjen árajánlatot és prospektust, hogy 
vevőinek felvilágosítást tudjon adni.

Ardú József. VI. Vilmos császár út 43
DITMAR
etekivotitikus kondenzátor

IYIÜLLER LÁSZLÓzsebldmpaógűK
elismerten legjobbak!. oki. vegyészmérnök
Nagy fenyero -  hosszú Budapest, vi. 
élettartam -  Kis fogyasztás liszt Ferenc tér 6. sz.
KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT! Telefoni 11-49-93.

GOTTLIEB ANDOR1)11., Dohány uccu 53. Telefon  44-08-23
mindennemű villamossági cikheH próbarcndel,,, eiikdi.l.

Jön a világhírű

K

száraz eiektroiitihus biohH
Rövidesen kapható!

elektrotechnikai és fé m á ru g y á r^  p
VI., T éré*-körűé 26. Tel. 44-33-36, 44-33-28 f i

POLyiDOR -  BRUNSWICK  
világmárkás g ram o fo n lem ezek  itfifám

vezérképviselete

Szerelési anyagok, rádióaikatreszek, gramofonok, 
gramofonlemezek, csillárok a legolcsóbb napi árban

r á d i ó  a lk atrészek  
árban, minőségben
v e z e t n e k  —  -  -

<*s

Vitágiiási üvegek
Villamos szerelési an yagok

a  legolcsóbb á ra k o n

A schner G yörgy
villamossági nagykereskedése 
VI. Podmanicxky ucca 21. 
Telefon  44-98-46
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RÖVIDHULLÁM
jegyében szerkesztettük meg az 1 9 36 /37 -es  rádióidény uj O R IO N  rádió
sorozatát. Az£uj gépeinkbe épített számos jelentős újítás nagyrésze a

RÖVIDHULLÁM
leadások tökéletes vételét célozza. U j a lkatrészek konstruálásával lehetővé 
tettük, hogy az uj tipusu Orion rádiókkal a világ jelentős

RÖVIDHULLÁM
adóállom ásának műsora kifogástalanul hallható legyen. Kérjük, olvassa 
el e lap 12. és 13. oldalán m egjelent ism ertetésünket. A  mottó, m elyet az 
idény indulásakor figyelm ébe a ján lu n k: M indhárom  hullámsávon tökéletes  
a nyolc ujtipusu

ORION -RÁDIÓ
G yártja: M A G Y A R  W O L F R A M L Á M P A -G Y Á R , Kremenezky János r. t.
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A R A D iÓ -V IL L A m O S -S Á G I KERESKEDŐK ÉS K IS IP A R O S O K  O R S ZÁ G O S EGVESÜLETE H IV A T A L O S  LAPdÁ
MEGJELENIK MINDEN HÓ 10-éa. AZ EGYESÜLET TAGJAI DÍJMENTESEN KAPJÁK.

Előfizetési díj egy évre : Pengő 4.—
Külföldre .........................  Dollár 1.—

Egyes szám ára 40 fillér.
Hirdetési tarifa :

59 széles % , soronként ... ar. P —.25 
Újdonság beiktatás darabonként ar. P 5.—

FŐSZERKESZTŐ : 
KAFFKA KÁROLY
FELELŐS SZERKESZTŐ:

BÍRÓ k a r o l y

Póstatakarékp. csekkszámlaszám : 35.235 
Csekkszámla a

Budapesti Iparbank r.-t.-nál IV. Eskü-tér 8 
Szerkesztőség:

Budapest, V., Szeméiynök-u. 25.
TELEFON 12-26-30.

Hz mj szezon és a vádiókiállUás
Elmúlt ismét egy gazdasági év, az 

uj küszöbön állunk. A néhány forga
lomban maradó múlt évi típus mel
lett —  mint az jelen számunkban más 
helyen részletesen olvasható —  20 
uj típus kerül forgalomba. A rádió
készülékgyárak — programjukból az 
látszik —  nagy optimizmussal néz
nek az uj üzleti év elé. Talán jog
gal. Hisz a termés ez évben jó volt, 
terményfeleslegünket sikerült elhe
lyezni. a mezőgazdasági termelvé- 
ny-k árai magasabbak, mint voltak. 
Mi kell még?

Az egész világ gazdasági helyzete 
javulóban van. A  javuló tendenciá
nak némi jeleit a magyar közdasági 
élet is mutatja és most: aránylag jó 
árral, a közepesnél is nagyobb 
mennyiségű termés elég ok a re
ménykedésre.

Optimizmusra okunk van nekünk 
is, nemcsak a gyáraknak.

De mást, mint a vásárlási kedv

élénkülését, nem várhatunk. A  vá
sárlási kedv élénkülése nem vonja 
még maga után, hogy az éppen a 
mi cikkeink irányában fog jelent
kezni. Ha a vásárlási kedv megvan, 
minden igyekezettel azon kell len
nünk, hogy a közönség mi cik
keinkben érezzen legerősebb hiány
érzetet. E hiányérzet felkeltésének 
egyik legértékesebb eszköze a ki
állítás és a vásár.

A rádiószakmának a múlófélben 
lévő gazdasági krízisben különös 
szerepe volt. A  válság kitörése után 
is, még két évig az üzleti forgalom 
inkább emelkedő irányzatot muta
tott, mintsem csökkenőt és akkor, 
amikor más üzletágakban a válság 
elmélyülése megállt, csak akkor 
csökkent a rádióüzlet forgalma. En
nek oka a rádió újdonságában és 
speciálisan nálunk a 120 k\v-os adó
állomás propaganda erejében rejlik.

Mi, rádiókereskedők most dekon

junktúrában vágtunk, —  a szom
széd üzletekben már emelkedik a 
forgalom. A közönség figyelmét 
tehát erőteljesen a mi cikkeink felé 
terelve, megállíthatjuk a lanyha 
irányzatot. Felvonulunk a rádiókiál- 
litásra, a nézgelődő közönség elé 
tárjuk a rádióipar remekeit, lehető
leg ugv tálalva elé, hogy birtoklási 
vágyának ne tudjon ellenállani.

Az uj készülékek megjelenése 
idején a közönség nem fog elmenni 
egyes fülkék mellett azzal a gondo
lattal, hogy ezt már úgyis láttam, 
meg fogja nézni külső alakját, meg 
fogja érdeklődni »mit tud a készü
léke. Számos, csak érdeklődni akar, 
de az érkelődő igen gyakran vásár- 
lóvéi válik.

A  budapesti kereskedők a buda
pesti kiállításon, a vidékiek pedig a 
vidéki vásárokon: Miskolcon, Sze
geden, Debrecenben. Pápán stb. 
küzd a közönség meghódításáért.

M közismert házbeomlási katasztrófa 
miatt ideiglenesen

amig uj helyiségem címét nem közlöm —  kérem 
rendeléseit hozzám

DI1. Ráteoczi-ut 86. alá, telefon 43-01-80 küldeni

Már csaknem minden cikkben isméi szálliióképes vagyok!
Merem remélni, hogy rendeléseikkel újra, az eddiginél is fokozottabban keresnek fel l. Vevőim ! 
A tökéletes minőségükről közismert ORION alkatrészekéi, hangszórókai minden 
építő szakember előnyösen ismeri.
ORION alkatrészek, h a n g s z ó r ó k  magyarországi vezérképviselete :

Rotter Lórand rotand  RÁDIÓ. Budapest, un. Rakoczi-ut 86. Te lelőn: 13-01-80.
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Irta: K a f f k a  Káról)) gépészmérnök, hites törvényszéki szakértő

Telefonszámok
Always 29 12-20.
Ardó József 12-16-34.
Barta és Társa 11-49-49.

Dr. Beér Ferenc
12-02-11.
29-39-85.

Beitler Sándor Fia 13-62-20.
Breuer Hugó 11-40-94.
Egyesült Izzó 29-48-60.

Városi iroda 11-29-02.

Élbe k. f. t.
12-87-67.
12-93-06.

Engel Károly 14-37-37.
Fuchs Róbert 18-62-49.
Gárdos Béla 29-41-31.
Gutíreund Dezső 12-81-86.
Hidy és Társa 29-19-97.
Hirschl és Társa 12-26-34.
Kaffka és Wágner 12-26-30.
Kermény Bernát 13-61-72.
Kis Ignác 29-43-07.
Koncert r.-t. 18-84-64.
Kratochvvill A. és Társai 

(Kaufmann Oszkár) 11-70-35.
Laub elektromosgyár 12-16-39.
Láng Tibor 14-35-48.
Lorschy Henrik 29-18-29.

Miiller László (Star izzó)
29-18-30.
11-49-93.

Orion 29-59-55.
„ szervisz 29-06-51.
„ neon 29-09-78.

Pál.i és Társa 29-30-76.
Philips 11-87-98.

„ szervisz 11-32-42.
Radó és Radó 13-60-09.
Rotter Lóránd dr. 13-01-80.
Sigina villamossági 13-51-56.
Siemens-Schuckert 12-07-39.

Standard
12-11-25.
29-59-99.

„ eladás 29-45-65.
„ szervisz 12-54-84.

Szerkesztőség 12-26-30.
Szonda Mihály (Stilus) 29-18-31.
Telefunken 12-43-98.
Tonalit k. f. t. 14-44-89.

R ádióalkatrészeket

Uadmiumox
(rozsdamentesit)
S o h u lz ,  H ó z s a -u .  109. T e l .  t 12 01 .74

I. közlemény.
Ezen cikksorozatomban összefog

lalni szeretném az elektroncsőre, 
mint erősítőre vonatkozó azon isme
reteket, melyek a rádiókereskedők 
részére nélkülözhetetlenek. Szükség
szerűen tehát közismert dolgokat is 
fogok tárgyalni, de számosán talál
koznak majd oly fogalmakkal, me
lyeket eddig nem láttak teljesen 
tisztán, vagy egyes részleteket nem 
ismertek.

Az elektroncső a rádiókészülék
ben háromféle szerepet tölt be: erő
sít, rezgéseket kelt és cgyenirányit. 
A  cső ezen három funkciója közül 
egyszerre kettőt is végezhet. Előfor
dul olyan eset is, mikor a cső rez
géseket kelt, a bejövő rezgéseket 
erősiti, de egyben cgyenirányit is.

Ha a cső nem rezgéskeltő (osz
cillátor) és több mint két elektródja 
van (rácsos cső), akkor többé-ke- 
vésbé mindig erősít. Ezen cikkem 
keretében a rádiócsőnek kizárólag 
ez utóbbi működését terveztem is
mertetni.

Az antennán át bejövő rezgéseik 
összetett rezgések. Az adóállomáson 
t. i. a rezgést keltő kvarckristály 
rezgéseit megerősítik és az igy fel
erősített rezgésekhez (a rádiófrek
venciás rezgésekhez) keverik a stú
dióban elhangzott müsorszámok 
megfelelő hangfrekvenciás rezgéseit, 
melyeket az adó antennája kisugá
roz. a vevőkészülékben [vedig an
nak antennája által felfogatván, a 
demodulátorcső (audion, detektor, 
vagy dióda) ismét leválaszt az alap
rezgésekről.

A rádiókészülékekben tehát (a 
hálózati áramtól eltekintve) kétféle 
rezgésszámu váltakozóáram folyik, 
t. A  rádiófrekvenciás (modulált 
áram) és 2. a hangfrekvenciás áram. 
Eszerint tehát az erősítő cső sze
reibe is kétféle: rádiófrekvenciás és 
hangfrekvenciás erősítő.

Az erősítő cső akár rádió-, akár 
hangfrekvenciás áramot erősit, 
ugyanazt a szerepet tölti be; ugy an
azon elektromos törvények szerint 
dolgozik, de hogy ugyanaz a cső 
mégsem egyformán alkalmas a rá
diófrekvenciás és a hangfrekvenciás 
áramok erősítésére, az csak a nagy 
rezgésszám különbségen múlik.

A hangfrekvenciás rezgések biro
dalma t. i. legfeljebb 15.000 rezgés 
másodpercenként, a rádiófrekven
ciás rezgések viszont 100.000 Hz/ 
mp. kezdődnek. Itt még megjegyez

hetjük azt is, hogy a 100.000 rez- 
gés/mp-es sugárzások (3000 m.)
sokkal könnyebben kezelhetők, mint 
az egészen rövid 100.000.000 Hz 
mp-es rezgések (3 m.), mely' utób
biak viselkedésükben inkább alkal
mazkodnak a fénysugarak terjedési 
törvényeihez, mint az elektromos su
gárzásokon történt megfigyelések 
»szabályaihoz«. Innen a nevük is: 
»quasi optikai sugarak«.

Viselkedésük szempontjából a rá
diófrekvenciás áramokat » ávok«-ba 
szokás osztani: hosszú huüjámok 
sávja 3000 -600 m. (100 kiloherz- 
500 kHz); hirszórósáv: 600— 200 m. 
(500 kHz— 1500 kHz); és rövid hul
lámsávra 200— 10 m. (1500 kHz—
30.000 kHz), végül ultrarövid hul
lámsávra: 10 ni., ill. 30.000 kHz 
alatt. Látjuk tehát, hogy az erősítő 
csöveknek mily széles határok kö
zött kell torzitatlanul erősíteniük 
(150— 30.000 kHz).

Az elektroncsőnek, mint erősítő
nek, tehát a rácsára érkezett rezgé
seket nemcsak továbbadnia, hanem 
lényegesen erősítenie is kell. A  tény
leges erősítés mértéke modern csö
veknél sokszor a ioo-szoroson felül 
van. A modern erősítő cső ezért 
durván egy olyan többtonnás kocsi- 
mérleghez hasonlítható, mely már I 
dkg-ot is pontosan mér. De ez a 
hasonlat sem kielégítő, mivel eddig 
csak a különböző rezgésszámu ára
mokra gondoltunk, fia  tekintetbe 
vesszük, hogy egy nagyobb teljesít
ményű modern szuperkészülék érzé
kenysége 5— 6 p V' (mikrovolü=mil- 
liomod volt), úgy ez azt jelenti, 
hogy az elektroncső már az első cső 
rácsára érkező ily kis rezgések ese
tén is, azokat felerősítve, az utolsó 
cső 50 mW váltakozóáramu telje
sítményt nyújt és ha tudjuk, hogy a 
helyi adó vételénél az antenna egy 
milliószor akkora feszültségkülönb
séget szállít ugyancsak az első cső 
rácsára, akkor látjuk csak át ennek 
a hihetetlen finomságú szerkezetnek 
ezelőtt elképzelhetetlen tágkörü mű
ködési területét.

Összefoglalva tehát: az elektron
cső i-től ioo.ooo.coo rezgéshatárok 
közötti váltakozó feszültségű áramo
kat erősit és az erősítés még ab
ban az esetben is közel arányos, 
ha az erősítendő áram erőssége 
1.000.000.000.000 mértékben válto
zik. A hely i és távolsági adókról ér
kező jelek erőssége közötti arány 
ugyanis egymillió körüli és ezen Íre
lül az érkezett jelek kimodulálási
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mértéke pianissimó és fortissimo 
részletek között 2— 3 milliószoros. 
Ez pedig azt jelenti, hogy ha egy 
gyenge vagy távoli állomásról ér
kező jelek (rádiófrekvenciás rezgé
sek) mondjuk: 5 pV feszültségkü
lönbséget szállítanak a bemenő cső 
rácsára és ezek a gyenge rezgések 
pianissimó zenerészlettel vannak mo
dulálva, akkor az érkező jeleknek 
csak mintegy egymilliomod része a 
hangfrekvenciás (ennek megfelelő 
feszültségingadozás 5. 10—13 Volt.). 
Más esetben a helyi adó vételénél 
az érkező jelek 3 Volt feszültségin
gadozást keltenek az antennában és 
ha fortissimo zenerészlettel vannak 
modulálva (modern adóállomások 
90" íi-ig kimodulálnak), a három 
Volt feszültségingadozás közel tel
jesen hangfrekvencia, tehát a hang- 
frekvenciaerősitő rész 5.10— 13 Volt
tól 5 Voltig terjedő feszültségkü- 
lönbségeket erősít, vagyis az erősí
tendő legerősebb jel a leggyengébb
nek egybilliószorosa. A  rádiófrek
venciás erősítésnél azonban figye
lembe veendő az is, hogy az anód, 
rácskatód kapacitások a rövidebb 
hullámoknál olvmérvü elvezetést ké
pezhetnek, hogy az erősítés ezeknél 
a sávoknál fokozatosan kisebb, sőt 
bizonyos hullámhatáron alul az erő
sítés megszűnik, ami azután csak 
a középfrekvenciák bevezetésével, 
vagy mükapcsolással pótolható.*

Az elektroncsövek anódlemezét 
mindenkor az egyenáramú áramfor
rás (telep vagy anódpótló) pozitív 
sarkához kötjük, ha tehát a rácsot 
nem vezéreljük, úgy az elektroncsö- 
vön tiszta egyenáram folyik, mig

* Jelen fejtegetésekben szándékosan 
nem tertem ki arra, hogy a rádiófrekven
ciás rezgések 90°,ö-os kimodulálása esetén 
a hangfrekvenciák okozta feszültségkiilünb- 
ség a rádiófrekvencia okozta feszültségkü
lönbségnek csak 45" o-a, mivel a legnagyobb 
kirezgés — az amplitúdó — a nyugalmi 
helyzettől fel és le számit, mig a feszült- 
ségkülönbség a két szélső pont különb
ségét adja meg. K.

Rádió
Ui gyárhelyiségben, 
Uj szezonra,
Uj cikkeket gyúrt.

Ui cim :
Vil. Roiienbillev-u. 32 
T e le f o n : *9

vezérlés esetén a vezérlés ütemében 
változik az anódáram intenzitása. Az 
anódáramnak tehát oly nagynak kell 
lennie, hogy a legnagyobb áramin
gadozások esetén se csökkenjen le 
oly mértékben, hogy torzítás álljon 
elő. Más szóval az elektroncsőnek 
túlméretezettnek kell lennie és a 
szükségesnél sokszorosan több ára
mot kell fogyasztania, hogy egyes 
kivételes esetekben is kielégítő le
gyen az anódáram erőssége.

Az anódáram —  még váltóáramú 
hálózati vevőkészülékekben is —  
mindig egyenáram. Az antennán ke
resztül a rácsra érkező rezgések 
áramerőssége (intenzitása) következ- 
keztében az anódáram a rezgések 
ütemében és a kirezgések nagysá
gával arányosan változik. Ha a ve
vőkészülék hangfrekvenciás erősítő 
részére gondolunk, világos lesz azon
nal előttünk, hogy (pianissimo-for- 
tissimo részletek) az anódegyenáram 
intenzitása, változásának mértéke 
(az anódegyenáramra transzponált 
váltóáram amplitúdója) mily nagy 
mértékben ingadozik. Vegyünk egy 
példát: legyen a normális anódáram 
20 mA (miliamper), mely a zene 
ütemében hol 21 miliampcrre nő 
meg, hol 19 mA-re csökken. Előfor
dulnak oly hangos zenei részletek, 
hogy azok reprodukálásánál az 
anódáram ingadozása 13— 16 mA- 
ig is megnő. Ily szélső esetekben az 
anódáram maximuma 35— 36 mA, 
mig legkisebb értéke 4— 5 mA. Vi
lágos, hogy az ingadozások nem le
hetnek oly nagy mértékűek, hogy 
csökkenő ütemeknél az anódáram 
megszűnjön, vagy még kevésbé, 
hogy negatív irányban folyjon (az 
anód sohasem lehet negatív).

Maximális amplitúdó csak igen 
nagy időközökben fordul elő, tehát 
állandóan feleslegesen nagy áram
erősségekkel, u. n. áramtartalékkal 
dolgozunk, ami energiapazarlással 
jár. Ha azonban azt akarjuk, hogy a 
készülék a hangskála minden fokán 
egyenletesen, torzítás nélkül dolgoz
zon, úgy ez a tartalékenergia szük
séges.

Hálózati vevőkészülékekben ez az 
encrgiapazarlás nem lényeges a fo
gyasztás szempontjából, de komo
lyan számításba jön telepes vevőké
szülékeknél, a telepek kapacitására 
való tekintettel és az adóállomások
nál, hol viszont igen nagy energiák
kal dolgozunk.

A különböző erősitőkapcsolások 
célja ezt az árammegtakaritást el
érni oly módon, hogy nagyobb fokú 
torzítás ne állítasson elő. Ezeket leg
közelebbi cikkemben ismertetem.

K a lk u lá ljo n !
megelégedett ueuö, több haszon

anódtelep, zseblámpa- 
elem, zseblámpahüvely 
és zseblámpaizzó.

Oroszlán- és Dura-elemek
igen olcsó árban.

HIRSCHL és ísa galváneiemgyár
U I . ,S z é k e l y  B e rta la n  11. 11 .  T e l e lő n : 1 2 - 2 S - 3 4 .

KEMÉNY BERNÁT
villamossági nagykereskedő 
BUDAPEST, T“ 2:
UII., ROTTENEILLER - UTCA 54.
Olcsó árak. Szolid kiszolgálás

Villanyszerelők !

Falon kívüli és 
sülyesztett szerelvények 
elsőrangú kivitelben 
olcsó árban

STÍLUS_________
Cégtulajdonos Szonda Mihály
V. Kárpát u.Z b. T el.29 48-3*

Átalakítjuk
javítjuk, modernizáljuk 

r ádl ó j á t
Viszonteladóknak

legolcsóbban
garanciával!

Gyári és amateur
készülékek 1 lámpástól 
8 lámpásig

alkalmi vételek 
igen olcsón.
Diitalan csűuizsgáfat

Erzsébet Körút 36 
Rádióiaöoratórium
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Az uj telepes csöueH Irta: Fehér IsRán oki. gépészmérnök

Múlt számunkban a rádió idei 
két legérdekesebb uj váltóáramú 
csövét —  TAL4-et és a TCL4-et —  
ismertettük. A  váltóáramú hálózati 
gépek népszerűsítésénél, különösen 
az olcsóbb árkategóriákban, e tí
pusoknak fontos szerep jut, emellett 
azonban gondolnunk kell a modern 
rádiózás mostoha, de annál tehet
ségesebben fejlődő gyermekére, a 
telepes készülékre is. E helyen 
már többször rámutattunk a tele
pes gép nagy jelentőségére és most 
is hangsúlyozzuk, hogy a magyar 
rádíóviszonyokat tekintve nemcsak 
a magyar rádióipar és kereskede
lem szempontjából fontos a telepes 
gép térfoglalása, sajnos még min
dig tekintélyes számban lévő vilá
gítási hálózattal nem rendelkező 
vidékeinken, hanem nagyon is fon
tos ez általános kultúrpolitikai sőt 
nemzetvédelmi szempontokból is.

E téren azóta, hogy a hálózati 
gép előretört, vajmi kevés történt. 
A z ipar érdeklődését túlságosan 
elfoglalta a hálózati készülékek 
tökéletesítése, az amatőrök pedig, 
akik a telepes géppel a rádiózás 
gyermekéveiben annyira rokon
szenveztek, visszahúzódtak mert, 
úgy látták, hogy a hálózati elv ál
tal nyújtotta előnyöket kilátástalan 
volna a telepfütésü módozatban 
elérni igyekezni. Azóta nagyon sok 
olyan újdonsággal lepte meg a rá
dióipar a piacot, melyek a telepes 
gép feltámadását szolgálják, igy pl. 
a nagyteljesítményű permanens 
dinamikus hangszóró, nagykapaci
tású olcsó anódtelepek, stb. A  leg
értékesebb újdonságot mégis a 
csőgyárak hozták, midőn újszerű, 
kisfogyasztásu telepes csövekkel 
jelentek meg a piacon. Már az 
elmúlt évben feltűntek ezek az uj 
csövek a Tungsram müvek 2 Voltos 
1935-ös csősorozatában.

A z azóta eltelt tapasztalatokban 
gazdag esztendő azután meghozta 
végre az eredményt, az 1936 os uj 
2 voltos Tungsram telepes csövek 
méltán állithatták a modern váltó
áramú „ 7A " csőszéria mellé, mert 
úgy típusválaszték mint teljesítmény 
szempontjából elérik annak előnyös 
ulajdonságaít, amellett azonban 

'ekintetbe veszik a telepes üzem

mel járó különleges következmé
nyeket.

A z uj 2 voltos Tungsram csö
vek, melyek a „TK" sorozatot al
kotják magukba foglalják a „TA" 
típusok minden jó tulajdonságát. 
Kis méretűek, belső kapacitásuk 
csekély (fontos a rövidhullámú 
rádiózásnál), nagy mechanikai el
lenállásunk, lamellás kontaktusu 
fejjel vannak, ellátva stb. Emellett 
áramfogyasztásuk, kicsi és alacsony 
anódfeszültséggel is eredményt ad
nak, ugv hogy semmivel sem költ
ségesebb az ilyen „TK" csövekre 
épített modern telepes gép mint 
a hasonló csőtipusokkal dolgozó 
hálózati készülék. Az uj „T K “ 
csövekkel elérhető teljesítmény még 
90 Volt anódfeszültség melleit is 
teljesen kielégítő, ami azt jelenti, 
hogy kiskapacitásu olcsó telepek 
használhatók, ill., hogy a telepek 
élettartama megsokszorosodik; más
szóval a karbantartási költségek 
csökkennek.

A  „T K “ csövek által a telepes 
gépek uj korszaka kezdődik Ennek 
alátámasztására érdekes és ele
gendő megemlítenünk, hogy a né
met rádiókereskedelem hivatalos 
fóruma (Wirtschaftsstelle Deutscher 
Rundfunk Grosshándler, rövidítve 
WDRG) nemrégiben pályázatot irt ki 
amatőrök részére a legjobban meg
épített telepes hordozható készü
lékre. A  díjnyertes gép a „Német 
Olympia Kolfervevő" nevet nyerte 
és a TK csöveknek megfelelő cső
tipusokkal dolgozik (a megfelelő 
Tungsram típusok : TKF4 , 2 X T K C 1 
és TK Ll) A gép fűtőáramfogyasz
tása 0 345 Amp és a közepes 
anódáramfogyasztása 8 mA ! jel
lemző, hogy a német készülékgyá
rak máris átvették termelési prog
ramjukba ezt a gépet és annak 
ellenére, hogy a német birodalom 
villamosítása a legelörehaladottab- 
bak közé tartozik (ami a hálózati 
gépek mellett szól), bizonyára jó 
üzletet fognak csinálni vele.

Hasonló igen érdekes telepes 
vevőt dolgozott ki a Tungsramcsö 
Laboratórium. A  készülék szaba
dalmazott kapcsolását a Tungsram 
közlemények nemrég megjelent V. 
füzete tartalmazza. Itt csak annyit

említünk meg, hogy a gép 1-körös, 
3-csöves vevő, hangteljesitménye 
cca 0.3 watt! A  3 cső (2X T K C 1, 
TKLl) 0.28 Amp-fütőáramot fo
gyaszt és az átlagos anódáramfo- 
gyasztás is mindössze 2.75 mA ! Igen 
örvendetes volna, ha a gép az 
ambiciózus magyar rádióamatőrök 
táborát friss munkára ösztönözné 
és ez a megmozdulás azután a 
magyar „olimpia telepesvevő" ki
alakulásához vezetne 1

A TK 2-Voltos sorozat tipus- 
összeállitása a következő :
1. TKK2 Októda, keverőcső rövid-,

közép és hosszúhullámra.
2. TKF3 Nagyfrekvenciás szabá

lyozó pentóda, közép
hullámú erősítésre.

3. TKF4 Nagyfrekvenciás normál
pentóda, nagyfrekven
ciás előerősitésre vagy 
visszacsatolt audion kap
csolásra.

4 TKBCl kettős dióda-trióda, line
áris detekcióra és fading- 
szabályozásra, trióda 
erősítéssel kombinálva.

5. TK C1 Univerzális trióda, hasz
nálható mint visszacsa
tolt audion, alacsony
frekvenciás ellenállás- 
erősítő és mint a. f. 
transzformátoros erősítő.

6. TKC3 Trióda, B-osztályu kimenő
fokozat előerősítő csö
ve (Driver cső).

7. TKDD1 B-osztályu végcső (ket
tős trióda), B-osztályu 
hangerősitésre (előcső: 
TKC3)

8. TKLl végerősítő pentóda, ki
menő A erősítéshez, ill. 
spec. kapcsolásokhoz, 
(max. hangteljesitmény:
0.4 watt)

9. 1 KL2 végerősítő pentóda, kimenő
A  erősítéshez, ill. spec. 
kapcsolásokhoz. (max. 
hangteljesitmény : 0 8 W)

Amint a fenti táblázat mutatja, 
a „TK“ sorozat tagjaiból az összes 
ma használatos kapcsolások meg- 
épilhetők. Még a fadingkiegyenli- 
téssel működő telepes szuper is 
megvalósítható a TKK2 és a TKBCl 
segítségével. A  telepes októda 
ugyanis egy csapásra megoldotta a 
battériás szuper keverő problémá
ját, melyet korábban eredményte-

Kratochwili Albert mérnök és Tsai, ü l ü íü 1 v. uaci-ut 4.
NORRIS emuén gyártása, mindennemű ráfliúciHheH és gyári aWairészeK nagyheresHeflése.
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lenül igyekeztek mükapcsolásokkal 
áthidalni (pl. nagyfrekvenciás pen- 
tóda és trióda kombinált keverő 
kapcsolása stb.). A  TKK2 fütőárama 
csak 130 mA, viszont igen magas 
belső ellenállása és nagy keverő

meredeksége révén (R i=2.5 Meg- 
ohm, Sc— 0.27 mA/V, ha Vg4=  
— 0.5 Volt) igen tekintélyes keverő 
erősítést ad. A  „TK" csövek jel
lemző adatait az alanti táblázatba 
foglaltuk össze:

A n ó d f e s z ü 1 t s é gTípus Fütőáram 90 Volt 135 Voltni A A n ó d á r a m Erősítés K im e n ő A n ó d á r a m Erősítés Kimenő
m A teljesítmény m A teljesítmény

watt watt
TKK2 13U 26 50 _ 3-5 50 __
TKF3 50 1*3 1(0 _ 2-6 120 _
TKF4 65 1*6 60 _ 3-6 70 _
TKBC1 100 T r i ó d a a d a t o k m in t TKCl-nél j
TKC1 65 0-2 10 _ 0.2 15 _
TKC3 200 2 7 _ 3 8 _
TKDD1 220 5 7 mW V2* 0-5 10 8 mW/V* 17TKL1 150 8 29 mW/V2 0-2 8 29 mW/V2 04
TKL2 2ö5 11 14 mW/V2 0-35 18 29 mW/V2 08

* Újabban végerősítő csöveknél az erősítést az erősítési tényező X meredekség 
szorzat alakjában szokás megadni (V,V X  mA V = mW/V2).

A  legközelebbi alkalommal is
mertetni fogjuk az egyes „TK“ 
típusok lényegesebb tulajdonságait

sorra vesszük az itt megvalósított 
igen érdekes úttörő felépítési mes
terfogásokat is.

Végei veinek a kontárkodásnak
Sietek felvilágosítani az olvasót, 

hogy egyelőre még nem nálunk, 
—  banem Németországban. Nálunk 
még szabadon garázdálkodnak a 
villanyfelszerelőiparban és elvehetik 
a kenyeret az adófizető iparos elől. 
Mig nálunk az illetékesek még min
dig a fejüket törik e Kolumbustojá- 
son, addig a németek fején találva 
a szöget, gyökeresen megoldották e 
náluk is régóta vajúdó problémát. 
Az elektrotechnikai iparhoz tartozó 
összes érdekképviseletek közt meg
egyezés jött létre, mehet azután a 
birodalmi gazdasági miniszter jóvá
hagyott és igy rendeleti jellege lett, 
melynek értelmében f. é. május 
i -tői kezdve csakis szabványos sze

relési anyagokat árusítanak és falba 
fektetendő szerelési anyagokat, mint 
csöveket és tartozékait, vezeték- 
anyagot, sülyesztett kapcsolót és 
fali érintkezőt stb. csakis bizonyos 
vevőkörnek, nevezetesen a legális 
iparosoknak, fognak csak kiszol
gálni. A raktári készletekre való te
kintettel f. é. julius végéig a nem 
szabványos szerelési anyag a vevő 
kifejezett kívánságára kiszolgáltat
ható, de ekkor ezt a körülményt a 
szállítójegyen és számlán feltűnő 
pecséttel kell jelezni. Az áruházak 
kötelezték magukat, hogy a jövő
ben az elektromos szerelési anyagok 
árusításáról lemondanak.

A falra szerelhető kapcsoló, fali

érintkező és dugaszoló a szegé
nyebb néposztályra való tekintettel 
az egyezményből ki van véve és 
azok továbbra is bárkinek kiszolgál
tathatok, hogy egyszerűbb esetek
ben, midőn a fal megbontása nem 
szükséges, a javítást azok maguk 
is elvégezhessék.

A  megoldás —  mint látjuk —  
rendkívül egyszerű. Amint csak 
vizsgázott fogász nyúlhat a szájba, 
Ugyanúgy csakis szakképzett iparos 
bonthatja meg a falat és dolgozhat 
abban. Az életbeléptetett egyezmény 
egyszeriben véget vet a kontárko
dásnak, mely szakszerűtlenség vagy 
szabványellenes anyag felhasználása 
miatt sok balesetet okozott.

E megoldást, melynél jobb egy
előre nálunk sem kínálkozik, kö
vetendő példa gyanánt ajánljuk az 
illetékesek figyelmébe. (w.)

K A FFK A  és W U G N E R

I V. Személynök utca 25 
Telefonszám 12-26-30

rá d i ó-laboratorium a 
budapesti kir. törvény

ig  székek hites szakértő
jének vezetése alatt.

Speciális célú
rádiók építése, bemérése

SzuperKítteh
ö s s z e h a n g o l á s a

U n ive rzá lis
s z u p e r e k  P

Odeon és H o m o co v d
hordozható gramofonok hat minőségben!

Homocovd Supev és Odeon Luxus Supev
uj rendszerű hangdobozzal, mely egyben pick-up is! K̂áiom

Odeon Eíekivo Kombinált
elektromotorral kombinált rugós meghajtással, egyen- és váltó
áramra. Mindenütt használható.

E n g e S  K á r o l y
Budapest, VI. Vörösmarty u. 16. Tét. 44-32-32'
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L o p o il  á ru
Úgy látszik, hogy a mi szak

mánkban félévenként legalább egy
szer néhány kartársunkat orgazda
ság vádjával illetik. A  legnagyobb 
óvatosság mellett is előfordul, külö
nösen nagyobb üzemeknél, hogy a 
nagy mennyiségben felhalmozott 
árukészletet megdézsmálják. Ugyanis 
ahol több tagból álló személyze1 
van, lehetetlen az alkalmazottak 
mindegyikét kellő figyelemmel ki 
sérni, az ellenőrzés ki nem elégítő 
módja a gyönge jellemekre meg
teszi a maga csábitó hatását, a töb
bit egyes kartársak kellő körülte
kintés nélküli bevásárlása elvégzi. 
A  háziszarka állandóan lop, egyes 
kereskedők a lopott árut, annak 
eredetét ismerve vagy nem ismerve 
felvásárolják.

Kratochwill Albert mérnök és 
Társai cég egyik alkalmazottja oly 
mennyiségű árut lopkodott össze, 
hogy az általa forgalomba hozott 
alkatrészek már az áralakulást is 
befolyásolni kezdték. Természetesen 
ez nem maradhatott észrevétlenül. 
A tolvaj, az elsőrendű orgazda a 
vallató detektív előtt rövidesen 
mindent bevallott, igy került néhány 
antikvárium orgazdaság gyanúja alá.

Mi sem tudjuk elhinni, hogy a 
gyanúsítottak ostobán, tudva lopott 
árut vásároltak légyen. Hihetetlen
nek hangzik, hogy egy kereskedő 
—  aki pl. 100 m varniscsövet 10 
pengő helyett 5 pengőért megvásá
rolt —  5 pengőért szabadságát és 
iparigazolványát kockára tegye. 
Sokkal inkább gondolunk arra, hogy 
bevásárlásánál gondatlanul járt el, 
bedült annak a régi mesének, hogy 
egy tönkrement kereskedő árukész
letéből származik az áru, vagy az 
egyik kereskedő váltóját akarja ki
egyenlíteni, azért adja olyan olcsón.

A  kereskedőnek, különösen az 
antikváriusnak nagy óvatossággal 
kell vásárolnia. 1. Árut, ha ugyan
abból az áruból több darabot kínál
nak, csak ismert nagykereskedőnél 
szabad vásárolni.

2. Ha az árut a piaci árnál 
olcsóbban kínálják, hívjuk fel tele
fonon a kérdéses cikk előállitóját, 
hisz annyi áruismeretünk van, hogy 
a termelőt meg tudjuk állapítani.

Ha e két elvet szem előtt tartjuk, 
nem lehetnek kellemetlenségeink, 
viszont, mint az említett esetben, 
hiába kérjük a károsultat, hogy 
vonja vissza a vádat, nem érünk 
vele célt —  az orgazdaság hivatal
ból üldözendő bűncselekmény.

az ipari novella végrehajtási utasítása
Megjelent a végrehajtási utasítás 

és ezzel a telepek szerelése végétért, 
léveken át vártuk ezt az eredményt, 
amely nem jelent meglepetést, hisz 
a parlamenti tárgyalások előtt nyil
vánosságra került, hogy több 'h a 
llasz a centrálék ellcn«-t nem kell a 
RÉV-ben közzétenni.

A végrehajtási utasítás oly bő, 
hogy nincs módunkban vele még 
csak részletesebben foglalkozni sem. 
Csak néhány bennünket közelebbről 
érdeklő és kevésbé ismert részletre 
térhetünk ki.

Iparostanulóknak csak oly ifjakat 
szabad felvenni, akik az elemi iskola 
6 osztályát, vagy ezzel egyenrangú 
más iskolát sikeresen elvégezték. Az 
iparostanulóknak ezentúl már eb
ben az évben is két heti fizetéses 
szabadság jár, éspedig oly időben, 
mikor az ipariskolákban nincs ta
nítás.

Feltalálóknak, ha nincs is ipari 
képesítésük, saját találmányuk elő
állítására, de csakis arra kaphatnak 
iparigazolványt, de ekkor is joguk 
van minden oly ipari munkát elvé
gezni, mely a találmány előállítású - 
hoz. akár közvetve is szükséges.

Mesteri címet csak azok viselhet
nek, akik 1923. évi november hó
1. előtt nyerték el iparigazolványu
kat, vagy azok, akik közben az e 
törvényben említett mestervizsgát si
keresen letették: ezen kívül 1937. 
január 14. után az eddigi szakvizsga 
megszűnik és helyébe lép a kötelező 
mestervizsga. Mestervizsgát csak az 
tehet, aki inaséveit kitöltötte és mint 
alkalmazott, szakbavágó gyakorlatot 
szerzett.

Kivételes és méltánylandó ese
tekben a miniszternek joga van má
sokat is mestervizsgára bocsátani. A 
mestervizsga-bizottság tagjait rész
ben az illetékes ipartestület, részben 
az illetékes Kereskedelmi és Ipar
kamara elnöke küldi ki, az elnököt 
és annak helyettesét a kamara el
nöke nevezi ki. A  miniszter azért 
intézkedett igy, nehogy szakmabeli 
féltékenység a fiatalok önnállósulá- 
sa elé akadályokat gördítsen.

ELEKTROMOTOROK

A megbizhatatlansági szakasz.
Hogy mikor lehet az iparigazol
ványt, vagy iparengedélyt megbíz
hatatlanság címén megvonni a vég
rehajtási utasítás kellő körültekin
téssel szabályozza. A végrehajtási 
utasítás kimondja, hogy meg lehet 
vonni iparigazolvány alapján műkö
dő iparjogot 5 évre attól, aki az ál
lam, a szemérem ellen vagy nyere
ségvágyból elkövetett vétség miatt 
három hónapot meghaladó szabad
ságvesztés büntetésre jogerősen el
ítélték, továbbá, ha olyan cselek
mény miatt, mely szakmai megbíz
hatóságát kétségessé teszi három 
éven belül három Ízben jogerősen 
elitélték.

Iparengedélyhez kötött iparoknál 
pedig, ha három éven belül két Íz
ben Ítélték el hasonló cselekmény ek 
miatt. A  megbízhatóságot a gyako
rolt ipar szempontjából kell elbírál
ni. Végső fokon a közigazgatási bí
róság dönt.

Uj tagok:
Breznitz Géza, Szombathely; Bu

dapestiek: Modern Gépeket Árusító 
Kft., Steiner Géza, Villanytőzsde, 
Dr. Horváth Dezső (Horco), Br tűn 
László, Gáti Miklós.

H e to iu x  lá m p a
a korszerű világítótest. Elsőrendű fény
kihasználás, nagy árammegtakarítás. Tet
szetős forma szép, egyenletes fehér fény.

LORSCHY HENRIK mérnök 
Budapest, V. Sziget ucca 11

Dr. BEÉR FERENC ZW 7
U. csahy u. 34. Telelőn 29-39-85.

BaHellt oluaso 
es slloiampaK
minden színben.

vuiamleiszere-
iesl cikkek, rá
dióalkatrészek.
•
BaHellt foglala
ton kapcsolóval 
és nélkül.
Tükörlámpák
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A Rotand rádió és a házösszeomias
Minden csoda három napig tart, 

mondja a közmondás. A  Rákóczi- 
uti házbeomlás csodája sokkal to
vább tartott és tart. Izgatja még ma 
is, egy hónapja, az embereket. Ezt 
kell megállapítanunk, mikor majd 
minden nap újabb készülő házbe- 
omlásokról olvasunk.

A  Rákóczi-uti házbeomlás ben
nünket kissé közelebbről érdekel, 
mivel egyik nagyforgalmu cégünk
nek, a Rotand Rádió-nak működé
sét is megbénította. Érdekel ben
nünket is, mert számosán ismerjük 
a cég főnökeit és összes alkalmazot
tait, és a katasztrófa első híreire az 
igazgatóságtól remegve tudakoltuk 
mindenfelé, hogy mi van velük, él
nek-e.

Csak másnap tudtuk meg, hogy 
Kelen Aladár mérnök, Rotter dr. 
cégtársa és Pogány mérnök lélek
jelenlétének köszönhető, hogy sem 
nekik, sem az üzletben éppen ak
kor tartózkodó vevőknek hajuk szá
la sem görbült meg.

Az embert testi épségében tehát 
nem érte kár, de annál nagyobb kár 
érte az emberi kéz munkáját. Min
den elpusztult, ami az üzletben volt.

A kész áru még könnyen pótol
ható, de nehéz pótolni azt a sok 
présszerszámot, rágó szerszámot, 
amelyek az üzletben voltak felhal
mozva. A  katasztrófa éppen abban 
az időben történt, mikor az üzleti 
forgalom még nem indult meg, de 
a küszöbön lévő uj szezon előkészü
letei már folytak. A  szerszámok ké
szen állottak, de még nem voltak a 
műhelyben.

Rotter Lóránd dr. és Kelen Ala
dár mérnök, cégfőnökök agilitása 
és nagy munkabírása az elpusztult 
szerszámok jó részét már pótolta, 
úgyhogy ma már szállitóképesek és 
rövidesen teljes mértékben ki tud
ják elégíteni a szükségletet.

\ T I U E 1 Akkumulátorgyár és 
I l l í r  E j  Villamossági r. t.
Központi iroda:
Budapest. IV. Kossuth Lajos u. 4.
Telelőn 18-91-16. 18-91-46

akKumuiatorok 
szárazelemek 
kisfeszültségű izzúk

Lux és Sálé szárazelemek 
Quick kisfeszültségű izzúk

Kiadja : A Rádió-Villamossági Kereskedők 
és Kisiparosok Országos Egyesülete

PALYAZAT.
A Műegyetemi Rádió Club pályá

zatot hirdet olyan önálló, más pá
lyázatra be nem nyújtott, közzé nem 
tett és kiadásra le nem kötött rádió- 
technikai szakmunkára, amely álta
lános műveltséggel rendelkező és az 
elektrotechnikai alapelemeket isme
rő olvasó számára érthető fogalma
zásban tárgyalja

a rádióvétel és a rádiócsövek 
működésének fizikai alapjait, a 
rádiócsövek gyakorlati alkal
mazását és a modern amatőr 
vevőkészülékek építésénél kö

vetendő alapelveket.
A  pályázat jeligés, azon minden 

magyar állampolgár rádióelőfizető 
résztvehet saját munkájával.

A pályamunka terjedelme 10— 15 
nyomtatott iv (160— 240 oldal, ol- 
dalankint 44 sor 69 betűvel), ebbe 
a terjedelembe a rajzokat és esetle
ges fényképeket is bele kell számí
tani. A  pályamunkát közönséges iv- 
papir egy oldalára géppel kell imi, 
a rajzokat fehér papíron, tussal ki
húzva külön kell a szöveghez mellé
kelni. A pályamunkát jeligével kell 
ellátni, és lezárt, ugyancsak jeligével 
ellátott borítékban- kell a pályázó, 
vagy pályázók nevét, foglalkozását 
és pontos címét közölni. A  pálya
munkán a pályázó nevét, vagy cí
mét feltüntetni nem szabad.

A forrásmunkákat a pályamű vé
gén pontosan és részletesen fel kell 
sorolni.

A pályamunkát 1936. évi szep
tember hó 30-ig kell a Műegyetemi 
Rádió Club Elnöksége (Budapest, 
XI., Műegyetem K. A. 64.) címére 
posta utján beküldeni.

A pályadijak összege:
I. díj. Ötszáz pengő,
II. díj. Egyszáz pengő.
Ezenkívül a sorrendben követke

ző öt pályamunka szerzői egy évi 
rádióelőfizetési dijuk kiegyenlítését 
kapják.

A  Műegyetemi Rádió Club fenn
tartja a pályázat Bírálóbizottsága 
számára azt a jogot, hogy meg nem 
felelő pályamunkák esetén a pályá
zat határidejét meghosszabbítsa, a 
pályadijakat részben, vagy egészben 
visszatartsa, esetleg két, vagy több

egyenlő értékű pályamunka között 
arányosan megossza. Ugyancsak 
fenntartja magának a Műegyetemi 
Rádió Club, illetőleg az esetleg ál
tala engedményezett kiadó a fordítás 
jogát, valamint azt a jogot, hogy a 
kiadásra kerülő müvet a szakköny
vek kívánalmainak megfelelően 
szükség esetén átfogalmazza, esetleg 
kiegészítse.

A  díjazott pályamunkák (I. és II. 
dij) a Műegyetemi Rádió Club, il
letőleg az esetlegesen általa enged
ményezett kiadó tulajdonába men
nek át. Kiadásuk esetén a minden
kori tulajdonoshoz befolyó nettó be
vétel 30 0/0 -át (Harminc százalékát) 
a szerző kapja a müve után meg
ítélt pályadijon kívül. Amennyiben 
a Műegyetemi Rádió Club a díjazott 
pályamunkát a dijak odaítélésének 
napjától számított Hat hónapon be
lül nyomtatásban meg nem jelentet
né, az összes jogok visszaszállnak a 
szerzőre. A  pályázaton résztvett, de 
nem jutalmazott pályamunkákkal 
szemben a Műegyetemi Rádió Club
nak elővételi joga van.

A pályázaton résztvenni szándé
kozók, amennyiben a Műegyetemi 
Rádió Club címére megcímzett és 
felbélyegzett válasz borítékot külde
nek be, a pályázat részleteire vonat
kozólag kimerítő tájékoztatást kap
nak. A tájékoztatás személyesen is 
átvehető a Club hivatali helyiségé
ben hétköznapokon 12— 13 óra 
között.

Budapest, 1936. julius hó 8. 
Csűrös László s. k. Pálik Hugó s. k.

főtitkár. elnök.
SöpkSz Sándor s. k.
műegyetemi ny. r. tanár, 

tanárelnök.

R Á D Í Ó G O M B
raktárát, ha kiegészíti, gondoljon arra,
hogy:

forgatógombokban, 
kapcsolókarokban, 
njiilasgombokban at

M -X márka
nyújtja a legizlésesebbet, a leg
nagyobb választékot és a leg
olcsóbb árakat.

Gyártja : MAROSI P Á L  V. Zoltán u. 6 
Telefon 11-47-72

• ___________________ •

Becserélt márkás rádiók
Standard Superrex,Super35, Super 35 u,
Standard 3 A, Voítohm 2+1 stb. rádiók, hangszórók

viszonteladóknak meglepően Kedvező, leszállított áraKon.
I í m v r , r » n p « l  r. 1. Budapest, II). Váci ucca 23 

n n U J U / E i »  A  Telefon : 48-84-64 és 48-33-09
KÉRJEN AJÁNLATOT m m
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Always es az alhatreszüzlet
A rádióüzlet két részből áll és pe

dig a gyári készülékek eladásából és 
az alkatrészek forgalombahozatalá- 
ból. Always alkatrészgyártással fog
lalkozik, minden tekintetben segít
ségére áll az alkatrészkereskedőnek.

Az ezé\i rádiókiálluással kapcso
latban Always 500 pengő készpénz
zel díjazott pályázatot hirdet, mely 
pályázattal az a célja, hogy a szak
értelemmel dolgozó rádióamatőröket 
jó minőségű készülékek építésére 
serkentse.

Always a rádiókiállitásra elkészíti 
a jól bevált Always szabványkap
csolások telepes variációját. Ezt a 
füzetet kartársaink hozzák forga
lomba, de a hálózati szabványkap
csolásokkal ellentétben csak kész
pénz ellenében vásárolható meg. 
Kartársaink a füzet bruttó árából 
megfelelő engedményt kapnak.

Minden Szabványkapcsolás füzet
hez egy-egy pályázati szelvényt fűz
nek, mely szelvényt a pályázathoz 
kell csatolni. Viszont, hogy a rádió- 
kiállitás látogatottságát ezzel is fo
kozzák, Always a kiállításon egy 
komplikáltabb készülék kapcsolási 
rajzát mutatja be megfelelő nagy
ságban és a pályázónak meg kell 
állapítania, hogy a készülék kap
csolásirajz mily számozású rezgőkö
rökből állítható össze.

De Always nemcsak e pályázatot 
készíti elő a kiállításra, hanem rend
kívül nagyméretű és impozáns kiál
lítás keretében hozza először forga
lomba 20 filléres árban uj árjegy

zékét, mely már az előkészületben 
lévő vasmagos tekercseket is tartal
mazza. Always ugv szervezi meg ár
jegyzékének terjesztését, hogy az 
érte kifizetett 20 fillért bármely 
rádiókereskedő Always alkatrészek 
vásárlásánál készpénzfizetés gyanánt 
elfogadhassa, ezáltal is kényszerítve 
az amatőröket, hogy valamelyik rá- 
diószaküzletbc vásárlás céljából be
térjenek.

Always a Triumph Triplex teker
cset vasmagos kivitelben is forga- 
lombahozza. Tudvalevő, hogy a 
rádiókészülékek minőségének meg
ítélésénél leginkább a rövidhullámú 
sáv vételi viszonyai a mérvadók. 
Always tehát egy második pályáza
tot készít elő. A  pályázat tárgya: 
Always Triumph tekerccsel oly ké
szülék építendő, mely a legtöbb rö
vidhullámú adót veszi. A  pályázó 
pályamunkájában leírja, hogy az ál
tala tervezett és vasmagos Triumph 
Triplex-tekerccsel épített készüléke 
fokbeosztásának milyen helyén, 
mely állomásokat vette.

A  pályaművek beérkezte után a 
pályadijakra érdemesnek látszó ké
szülékeket a pályázó lakásán ellen
őrzik és a megejtett ellenőrzés után 
adja csak a pályadijakat.

Örömmel üdvözöljük Always ak
ciót, mellyel az amatőröket erőtelje
sebb munkára serkenti annál is in
kább, mert tudatában vagyunk an
nak, hogy az amatőrök — a komoly 
és képzett amatőrök — a rádió esz
méjének legjobb propagálói.

Az 1.000.—  pengős
PH 1 LIPS-pályázat eredménye

Július hó 17-én ült össze a rádió
lapok főszerkesztőiből alakult zsűri 
és felbontotta a közjegyzői pecséttel 
ellátott »i.ooo.—  pengős PHILIPS 
PALYÁZAT« kérdéseinek helyes 
válaszát tartalmazó borítékot. A  be
küldött több ezer pályázatot felül
vizsgálva, megállapította a zsűri, 
hogy egyetlen pályázónak sem si
került a kérdéseket hibátlanul meg
fejtenie, s ezért úgy döntött, hogy a 
két első dijat ezúttal nem adja ki. 
Mint viszonylagosan legjobb pálya
munkáknak, a 3., 4. és 5. dijat Ítélte 
oda:

PHILIPS »ÁRPÁD« népvevöt
nyert: Sóskuthy Ottó joghallgató, 
Budake-zi, József főherceg Szanató
rium.

PHILIPS dinamikus hangszórót 
nyert: Kerkay Antal, Albertfalva, 
Erzsébet királyné-ut 3. ajtó 8.

PHILIPS lengőnyelves hangszó
rót nyert: ifj. Ágócs Árpád, Újpest, 
Horthy Miklós-ut 19.

A további 37 nyertesnek az oda
ítélt pályadijakat postán küldi el a 
PHILIPS RÁDIÓ ÉS VILLAMOS- 
SÁGI RT.,

SzuperkeszüléheH
h ngolásához precíziós mű
szerekre van szükség.

L A B O R A U G - U L T R A
2 ni A érzékenységű Deprez 
műszer 5—50—500 V és 2 — 
50—250 ni A mérőhatárokkal 
beépiteit süntökkel és előtét 
ellenállásokkal.

Ualtoaramu feszültségméréshez előtét 
5—50-5 X) V-ra cca 2 111A 
érzékenységű bármely gyárt
mányú egyenáramú műszerek
hez igen olcsón.

Kérjen részletes ismertetőt
Láng Tibor Vili., Népszínház ucca 21. 

Telefon 14-35-48

Neongdzas umámharitóamatőr forrasztópáka,
Kisfeszüitsegü ízzch
autóizzók,

„SUN" rádiókristály 
légmentes csomago-

/ á r
Á lásban.

ÜHÜBNER LÁSZLÓ
■n/BUD a PEST, VI.
'  LOVAG UCCA 20. 

TELEFON 11-98-30

Küldje be a 4 pengő
előfizetési dijat!

Meghívó
A Rádió- Villamossági Kereskedők 
és Kisiparosok Országos Egyesülete

VI. rendes közgyűlésére,
melyet 1936. augusztus  hó 3 0 -á n  21 ó ra k o r , ennek 
határozatképtelensége esetén 1936. sze p te m b e r 7 -ik é n , 
hétfőn  19 ó ra k o r  tart az OMKE tanácstermében (V. Arany 
János utca 10. II. em.) Ez utóbbi gyűlés az alapszabályok 
értelmében a megjelent tagok számára való tekintet nélkül 
határozatképes.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2 Ügyvezető elnöki jelentés.
3 . Pénztári jelentés.
4 . A  tisztikar jelentése.
5 . A z uj tisztikar megválasztása.
6. A z uj elnök székfoglalója.
7. Kő tségvetés a következő évre.
8. A  hivatalos lappal való szerződés.
9. Esetleges indítványok.

Az Elnökség.
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P hilips vádiöalUaivésx-pvogvamja
Hangszórók

Lengőnyclves hangszóró (2210. 
tip.) igen érzékeny, különösen ki
sebb készülékekhez alkalmas, ter
helhető 36 mA-rel. Ellenállása a 
használatos pentódáknak felel meg.

Permanens dinamikus hangszóró 
(2220. ti]).), melyet a Matador ké
szülékből már jól ismerünk. Induk
ció a légrésben 8000 Gauss, ami 
csak a kiváló japán mágnessel ér
hető el. Bemenő trafójának primer 
oldalán, úgy a triódáknak, mint a 
pentódáknak megfelelő kivezetés 
van.

Permanens dinamikus hangszóró 
(2225. tip.), kisebb mágnese, mint 
az előző, igy légrésében az indukció 
csak 5000 Gauss.

Elektrodinamikus hangszóró 
(2230. tip.), n o  és 220 V gerjesz
tésre egyaránt jó, bemenő trafója a 
primer oldalon a triódák és a pen- 
tódák részére kiilön-külön kiveze
téssel. Nagy érzékenységénél fogva 
mindenhol használható, különösen 
alkalmas nagy szupergépekhez és 
kisebb erősítőkhöz. 5 wattig terhel
hető. Indukciója a légrésben 10.000 
Gauss.

Elektrodinamikus hangszóró 
(2235. tip.), külméretei a nagyobbik 
típuséval megegyeznek, csak ger
jesztőárama kisebb és igy indukció
ja a légrésben 6000 Gauss.

Rheo Elektrolit blokk-kondenzá 
torok ma már nélkülözhetetlenek a 
rádiókészülékben, nélkülük lehetet
len oly kitűnő szűrést létrehozni, 
mint amilyent a közönség megkí
ván. A  nedves elektrolitblokkok 
8— 16 [í F 450 V és 32 jj-F 350 V 
kivitelben vannak forgalomban. Mig 
a nedves elektrolit-blokkok magas 
üzemfeszültségüknél fogva csaknem 
minden helyen használhatók, addig 
a száraz elektrolit blokkokat oly he
lyeken alkalmazzák (izzitóáramkör, 
rácsáramkör), ahol kisebb feszült
séggel is kijövünk, ahonnan viszont 
olcsó áránál fogva a nedves blokkot 
teljesen kiszorította. Kapható 12.5 
V — 50 V-ig, 12.5 pF-tói 50 pF-ig 
különböző kombinációkban, ezen kí
vül 350 V 4 pF kivitelijén.

Rheo potenciómétsrek. A  poten- 
cióméterek okozzák a legtöbb za

vart a rádióban. Az állandóan vál
tozó érintkezési felületeken nem 
mindenütt egyenlő jó az érintkezés, 
igy a gyenge minőségű potenciómé- 
ter a legjobb alkatrészekből össze
szerelt rádiókészüléket élvezhetet
lenné teszi. A  Rheo szén-potenció- 
tnéterek ny omóíárcsájuk szerkezeté
nél, anyagösszetételüknél fogva za
varmentes vételt tesznek lehetővé. 
Kapható egyszerű, vagy kettős kap
csolóval, valamint kapcsoló nélkül.

A Philips íorgókondenzátorok
Egyszeres forgókondenzátor (4110 

tip.), pertinax szigeteléssel 14.5 cm. 
kezdő és 425 végkapacitással.

Hármts forgókondenzátor (4130. 
tip.), kezdőkapacitás 21.6 cm. vég
kapacitás 407 cm. 0.5 0/0 tolerancia. 
Szigetelési darabok nagyon kis di- 
elektromos veszteségű keramikus 
anyagból. 6 m/rn-es tengellyel.

Philips pick-upök
Hiába vásároljuk a legszebb elek

tromos felvételű lemezeket, hiába ké
szülnek azok a legnagyobb gonddal, 
ha a pick-up, amellyel visszaadjuk 
a lemezt, annak finomságait nem 
tudja kihozni.

A Philips pick-up a leggondosabb 
mérnöki munka eredménye, de ezen 
felül is vannak előnyei: tünyomása 
változtatható és külön sulyszabályo- 
zó kiegyenlítő berendezése van, 
mely a lemezek élettartamát meg
növeli.

Háromféle kivitelben kerül forga
lomba: mint pick-up fej: pick-up 
karral és hangerőszabályozóval: Lat
rai, de hangerőszabályozó nélkül.

Villamossági zsebkönyu 1936
Az 1935. évben megjelent Villa

mossági Zsebnaptár elsősorban vilá
gítástechnikai kérdésekkel foglalko
zott, a Villamossági Zsebkönyv a
villamosáram mechanikai munkára 
való átalakításának eszközeivel fog
lalkozik.

Két kötetből áll: Általános tesz 
(130 oktáv oldal) és Műszaki rész 
(280 oldal). Az Általános rész a 
villamosipar mai közgazdasági hely
zetével és fejlődési fokával foglal
kozik, ezenkívül mintegy 40 plda- 
lon az iparos jogi tudnivalóit is
merteti.

Szenzációs tavaszi újdonságok 
Koller csillárgydr Telefon & 1347
Felújítások, átalakítások. Nikkelezés, dukózás terén ujitások. Tömeg
cikkek. Bérmunka. Elektromotorok, vétel- eladás- javitás- ujitások.

A műszaki részben Wilczek Ernő, 
a kiváló szakember a szakemberhez 
szól, ahhoz a szakemberhez, aki 
szakmáját valamikor jól ismerte, de 
már sokat felejtett. Világosan és rö
viden foglalja össze nemcsak az 
elektrotechnika kijelölt ágának ösz- 
szes tudnivalóit, hanem csaknem 100 
oldalon bevezetésképpen átismétli 
az algebrai és a geometriai tudni
valókat, valamint az elektrotech
nikai és a fizika elméleti kérdé
seit is.

Aki szükségét érzi annak, hogy 
szakmai ismeretei között egy kis 
rendet teremtsen, vagy utána akar 
nézni valamilyen adatnak, legyen 
akár számadat, akár elméleti adat, 
nem nélkülözheti a Villamossági 
Zsebkönyv 1936-ot.

P H IL IP S
készü lék bem u tató  
augu sztu s 19-én  
19 órakor az  
O M K E -ban .

(V. Arany János u. 10. II. em.)
M U a lm a * o i ia i i  é s  
U g y n ö k e i i  h o z z a  
m a g á v a l  !

E R Ő S Á R A M  R A D Ó É S R A D Ó

Tegyen kísérletet
adjon fel egy megrendelést 

í r á s b a n
Ilii. Baross ucca 127

vagy telefonon
1 3 -6 0 -0 9

utána mindig nálunk fog 
vás áro l n i .

RADÓÉSRADÓ
GYENGEÁRAM RADÓ ÉS RADÓ

hkűJLai
jeJL'zö. ó\ák

a miniszteri rendelet szerint

Készítés, áialaKitás. javítás. 
SCHVARCZ TESTVÉREK
szakórás mesterek
Podmaniczky n. 59. Tel. 12-96-24
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R z  uj r á d i ó k é s z ü l é k e k
Orion készülékek

Egy évvel ezelőtt ismertettük utoljára e helyen az 
Orion rádiókészülékeket.

Most, az uj 1936/37-es rádióévad kezdetén öröm
mel teszünk ismét eleget annak, hogy megismertessük 
olvasóinkkal —  a magyar rádiókereskedő társadalom
mal — az Orion rádiógyár uj készülékeit.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az Orion rádió
gyár konstruktőrei ismét fáradhatatlanul dolgoztak mert 
az ui készülékeknél a technikai újítások egész sorozata 
nyert alkalmazást.

Elsősorban a rövidhullámú rádiózás terén hozott 
komoly újításokat a gyár és ennek jegyében indul a 
propaganda kampánya is. Az összes készülékek a leg
tökéletesebb rövidhullámú résszel vannak ellátva és a 
nagyobb készülékekben a 3 +  2 csövestől kezdő
dően uj megnagyobbított légrésü mikrofoniamen- 
tes forgókondenzátor nyer felhasználást (szab. bej.). 
A mikrofoniamentesség teljes elérése végett az egyes 
alkatrészek gumiágyazása volt szükséges és ugyancsak 
gumialátéteken nyugszanak a készülékek chassis- 
jai is az elegáns kivitelű szekrényekben. Ennek 
eredménye egészen meglepő, mert ténylegesen még a 
legnagyobb hangerő mellett sem 'észlelhető még a 
rövidhullámú sávban sem a mikrofonja jelenség. A 
mikrofonia-mentesség párosul a késleltetett fadingsza- 
bálvozással is, igy tehát az összes hullámsávokban 
fedingmentes és a nap minden szakában jó távvételt 
biztosítanak ezek a készülékek.

A hangvisszaadás terén is meglepőek az elért ered
mények. A pontos laboratóriumi mérések alapján a 
hangfrekvencia-részbsn végzett hangkorrekció, vala
mint az uj exponenciál membrános dinamikus hang
szóró és az uj TUNGSRAM TAI.4 hangszórócső olyan 
hangvisszaadást eredményeznek, ami a legérzékenyebb 
fiilü zeneertőket is meglepi.

A 2 csöves készülékeknél ujrendszerü antennacsa- 
tolást alkalmazott a gyár. Ez az antcnnacsatolási mód, 
ami speciális elforgatható tekercsekből áll, nem tolja 
el az állomások jelentkezési helyét és egyenletes hang
erőszabályozást tesz lehetővé és növeli a készülék sze
lektivitását is.

l'jitás az Orion készülékeknél az üvegtekercs is. 
A veszteségmentesség fokozására ugyanis a vasmagos 
tekercsek üvegtestekre vannak szerelve.

Az uj Tungsram csövek igy elsősorban az uj 
TACH l nagy mértékben növeli a szupervevők teljc- 
sitményét és elsősorban megszünteti a rövidhullámokon 
eddig igen zavaróan ható állomás-elállitódást.

Az univerzál készülékek sorozatában külön meg
említjük a 30/U jelű 3 csöves készüléket, melyben két 
TUNGSRAM TCL2 hangszórócső pusli-pull kapcsolás
ban olyan hangerőt és hangvisszaadást nyújt n o  Volt 
egyenáram mellett is, mint a váltóáramú készülékek.

A fentieken kívül csaknem minden készüléktípus 
rendelkezik egy-cgy komoly gyakorlati újítással, igy 
pl. az 55-ös luxus szupernél sávszélességszabályozó, a 
néma beállításhoz szükséges »Varázsszem* automatikus 
hullámhosszjelző, stb., stb.

Az Orion gyár valóban minden célra a legmeg
felelőbb készülékekkel jött a piacra, lehetőséget nyújtva 
az uj szezon üzleteinek akadálytalan lebonyolítására.

A következőkben ismertetjük egyébként részlete
sen az egyes Orion készülékeket:

Orion 22, 22 U és 30/U

ORION 22. számu luxus külföldvevő rádió váltó
áramra, nagyteljesítményű rövidhullámú résszel, nagy 
sikskálával, exponenciál membránu elektrodinamikus 
hangszóróval. Ujrendszerü antennacsatolás, folyamatos 
11 a r ge rőszabál y ozás, veszteségmentes hullámcsapdák, 
3 Watt kimenőteljesitmény. Hullámhosszhatár 16.5 — 50, 
195— 590, 720— 1950 m.

Orion 33

ORION 33. számu 3 - j -  2 lámpás váltóáramú szu
perrádió, speciális n így teljesítmény ü rövidhullámú rész
szel, uj mikrofoniamentcs nagylégrésü forgókonden
zátorral, nagy sikskálával, exponenciális membránu 
elektrodinamikus hangszóróval. Fadingkiegyenlités, fo
lyamatos hangerő- és liangszinszabályozás. Nagy érzé
kenység, tökéletes szelektivitás. 3 Watt kimenőtelje
sitmény. Hullámhosszhatár 19— 50, 200— 590, 720— 
1950 m.



1936 augusztus hó R Á D I Ó  ÉS  V I L L A M O S S Á G 13

Otion 44 és 44/U

ORION 44-es száinu váltóáramú 4 csöves luxus 
szuper rádió. Különleges rövidhullámú résszel, speciá
lis nagy légrésü mikrofoniamentes forgókondenzátorral. 
Teljes fadingkiegyenlités, nagy sikskála, néma beállí
tás tuningméterrel. Exponenciális membránu elektro
dinamikus hangszóróval. Hangerő- és hangszinszabá- 
lyozás, kiváló hangvisszaadás. Hangkorrekció, luxus 
kivitel. Hullámhosszhatár 19— 50, 200— 590, 720—  
1950 m.

Orion 55

ORION 55. számú luxus kivitelű világvevő push- 
pull szuperrádió. Két rövidhullámú sáv, speciális nagy 
légrésü mikrofoniamentes forgókondenzátor, színváltó 
óriásskála. Sávszélesség-szabályozós, exponenciális 
membránu elektrodinamikus óriás hangszóró. Két nagy 
teljesítményű végerősitőcső push-pull kapcsolásban. 
Teljes fadingkiegyenlités, hangkorrekció, hangszin- és 
hangerőszabályozás. Néma beállítás uj módszerrel az 
u. n. »Varázsszem« segítségével. Hullámhosszhatár: 
15.5— 30, 28— 56, 200— 590, 720— 1950 m.

ORION 22 U jelű 2 lámpás univerzális rádió, min
den átalakítás nélkül használható egyen- és váltó
áramra. Készül n o  és 220 Voltos kivitelben. Nagy 
állomásnévskálával. Exponenciális membránu perma
nens dinamikus hangszóróval, veszteségmentes hullám- 
csapdákkal. Alkalmas Bp. I. és Bp. II. vételén kívül a 
nagyobb európai adóállomások vételére. Nagyteljesít
ményű rövidhullámú vétel, természetes hangszin. Hul
lámhosszhatár: 16.5 — 50, 195 -590, 720 1950 ni.

ORION 30 U jelű 3 lámpás univerzális luxus táv
vevő rádió, rövid, közép es hosszú hullámhosszra, n o  
Volt égvén- és váltóáramra. Nagy sikskalaval, két nagy

teljesítményű végerősitőcső vei push-pull kapcsolásban. 
Exponenciális membránu permanens-dinamikus hang 
szóró, szabályozható szelektivitás. Beépített veszteség
mentes hullámcsapdák, n o  Volt egyenárammal is tel
jes hangerő. Hullámhosszhatár: 16.5— 50, 195— 590, 
720— 1950 m.

ORION 44 U jelű 4 lámpás univerzális luxus
szuper rádió egyen- és váltóáramra. Különleges rövid
hullámú résszel, speciális nagy légrésü mikrofoniamen
tes forgókondenzátorral. Teljes fadingkiegyenlités, nagy 
sikskála, néma beállítás tuningméterrel. Exponenciális 
membránu dinamikus hangszóró. Hangerő- és hang- 
szinszabályozó, kiváló hangvisszaadás. Hangkorrekció, 
luxus kivitel. Hullámhosszhatár: 19— 50, 200— 590, 
72c— 1950 m.

Orion 50, B

ORION 50 B jelű 5 lámpás nagyteljesítmény ű te
lepes világvevő szuperrádió, különleges rövidhullámú 
résszel, mikrofoniamentes nagy légrésü forgókondenzá
torral, kisfogyasztásu Tungsram csövekkel takarékkap
csolásban. Nagy sikskála, exponenciális membránu 
permanens-dinamikus hangszóróval. Fadingkiegyenli
tés. Beépített telepszekrénnyel. Hullámhosszhatár: 19— 
50, 200— 590, 720— 1950 m.

A fenti készülékeken kívül forgalomba kerül két 
nagvteljesitményü modern zeneszekrény is. Az Orion 
zeneszek rénvek építésénél felhasználta a gyár a zene
szekrények építésénél szerzett hosszú tapasztalatait és 
úgy hangtechnikai, mint esztétikai szempontból büszke
ségei az Orion rádiógyárnak az uj zeneszekrények.

A jól bevált 11-cs Orion népvevőt tovább is gy ártja 
a gyár.

ORION készülékbemutató
augusztus 21-én, 19 órakor

a Tungsram palotában
(Eötvös ucca 11. I.)

Alkalmazottait, ügynökeit hozza 
magával.



14 R Á D I Ó  ÉS V I L L A MO S S Á G 1936 augusztus hó

Philips UésxiiíéUeU
Philips néhány nappal az uj készülék forgalomba- 

hozatala előtt, mint a múltban úgy idén is kihozta 
kampánykönyvét, mely nemcsak az uj Philips gyárt 
Hiányokat ismerteti és nemcsak jó üzleti tanácsokkal 
szolgál, hanem az üzleti propagandához, az üzletkötés 
megkönnyítéséhez is bő anyagot nyújt.
ÁRPÁD.

2 i csöves népvevő lengőnyelves hangszóróval 
egybeépítve. Philips az elmúlt szezonról már jól ismert 
Árpád népvevőt tovább gyártja. Az Árpád elsősorban 
Budapest I. és Budapest II., valamint a reléállomások 
szelektív vételére szolgál, de jó vételi viszonyok mellett 
néhány közeli nagy adóállomást is jó szobahangerővel, 
élvezhetőén nyújt.
PHILIPS OLYMPIA W. Kétpentódás külföldvevő.

2 i csöves elektromodinamikus hangszóróval 
egybeépített váltóáramú készülék.

Külső kiképzés.
f ényezett diófa szekrényben feketére ,lakkozott 

díszítéssel, kifinomult eg\szerűségével mindenféle stilusu 
környezetbe jól beilleszkedik. Nagy álló sikskálája át
tekinthetően csoportosítja az állomásokat.
Technikai felépítés.

Csövei: AF 7, AL 4 és AZ 1 és 2 darab 4 voltos 
skálavilágitó lámpa.

Visszacsatolt audion, differenciál forgó segítségével 
létesített folytonosan változtatható antennacsatolással, 
mely a készülék szelektivitását szükségszerinti mérték
ben állítja be. Két huliámszürő: az egyik Bp. I. h. cs. 
Budapest L; ésaBp. II. h. cs. Budapest II. kiszűrésére. 
A reléadók környékén az esetlegesen zavaró állomáso
kat a Bp. I. h. cs. segítségével szűrjük ki. A hálózati 
bugást beépített nagy kapacitású elektrolitikus konden
zátorok nyomják el.
Teljesítmény.

Az Olympia W. az elmúlt évi típusokkal szemben 
haladást jelent. A Junior és a Matador kiváló teljesít
ményeit is felülmúlja, végerősítő csöve: a nagymeredek- 
ségü AL 4. a készülék érzékenységét erőteljesen meg
növeli. így az Olympia W. csaknem az összes európai 
nagy adóállomásokat a normálisnál jóval nagyobb szo
bahangerővel hozza be. Rövid-, közép-, és hosszúhul
lámok vételére egyaránt alkalmas. Gramofoncsatlakozás 
ki van képezve. Második magnetikus lumgszóró köz
vetlenül, dinamikus pedig bemenő trafón keresztül 
csatlakoztatható.

PHILIPS OLYMPIA U.
2 i csöves univerzális készülék permanens dina

mikus hangszóróval egybeépítve.
Úgy külső kiképzésben, mint szerkezetileg meg- 

megegvezik az Olympia VV-vel azzal a különbséggel, 
hogy csövei: CF 7, CL 4 és CY 1, ezenkívül két darab 
4; voltos 50 mA-es skálavilágitó lámpa és 110 voltos 
hálózat esetén C2Z. 220 voltos hálózat esetén pedig 
C iX  ellenálláslámpa.
PHILIPS EURÓPA SZUPER W.

3 , 2 csöves elektrodinamikus hangszóróval egy
beépített vevő- és gramofonerősitő készülék váltó
áramra.
Külső kiképzés.

Művészi kivitelű fényezett diófaszekrénybe építve 
fekete alapzattal. ízléses és egyszerű vonalak. Nagy li;í - 
romszinü állomásskála.

Technikai felépítés.
Csövei: A K  2, AF 3, AB 2. AL 4. AZ 1. VT 2 és 

két darab 4 voltos skálavilágitó lámpa.
Az első cső keverőcső, mely előtt két hangolt- 

körös sávszűrés bemenet, majd utána négy hangolt ko
ros középfrekvencia erősítő és az oscillátor kör, tehát 
összesen 7 hangolt köre van. melyek közül 4 fix han
golásit, inig a bemenő sávszűrés rezgőkör és az oscillá- 
torkör hangolását egy hármas forgó végzi. A közép- 
frckvenciaerősitő cső az AF 3, mely AB 2 kétanódos 
diódára dolgozik. Az egyik anód a demodulátor, mig 
a másik az automatikus hangoláshoz szolgáltatja az elő- 
feszültséget. Az AL4 9 wattos végerősítő szerencsés 
felépítése következtében ioo/n-on aluli torzítás mellett 
4 watt hangfrekvencia teljesítményt nyújt. A  vizuális 
hangolást a VT 2 ködfénylámpa teszi lehetővé. A  foly
tonos és nagymérvű manuális hangerőszabályozás vi
szont a teljesen csendes hangolás segíti elő. A  használt 
fütőáramszabálvozó vashidrogén-ellenállás az izzitó- 
áratn feszültségét függetlenül a hálózati áram ingadozá
sától, állandó értéken tartja, ami az alkalmazott csövek 
élettartamát meghosszabbítja. Hangszin- és hangerő- 
szabályozás. második hangszórócsatlakozás. 
Teljesítmény.

Szelektivitása az ismert szunerkészülék-szelektivi
tás. melynek a bemenő sávszűrőkor és a többi rezgőkö
rök veszteségmentes felépítése következtében csúcs
teljesítményét adja. Érzékenysége az AF 3 középfrek
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venciás erősítő fokozat és az AL 4 révén igen nagy, 
igv az egészen távoli európai adóállomásokat is be
hozza .
PHÍLIPS EURÓPA SZUPER U.

4 ; 2 csöves egyen-váltóáramu permanensdinaini- 
kus hangszóróval egvbeépitett gramofonerősitő és rá
dióvevőkészülék.

Úgy külső kiképzésben, mint felépítésben azonos 
az Európa Szuper W-vel, mégis azzal a különbséggel, 
hogy csövei: CK 1, CF 3, CB 2, CF 7, CL 2, 
CY  1. Ezen kívül n o  voltos hálózat esetén R2U, 220 
voltos hálózat esetén C iX  ellenállás-csövek, de meg
felelő ellenállások beiktatásával a közbenső hálózati fe
szültségeknél is használható. Skálavilági tó lámpái 35 
volt, 50 mA-esek. Indikátora műszer, mely egy külön 
skálavilágitó lámpát igényel. Az Európa Szuper U, a 
megfelelő váltóáramú típustól abban is különbözik, 
hogy végerősítő csöve nem a CL 4, hanem a CL 2. 
Ennek oka az, hogy a CL 4 ' 110 voltos hálózat ese
tében nem dolgozna kielégítő módon. Hogy a készülék 
érzékenysége elérje a váltóáramú típusét, a hangfrek
venciás előerősitést a CF 7 végzi. 1

Külső kiképzés.
Fényezett nemesfa-szekrény, mely a legelőkelőbb 

lakásnak is díszére válik, nagy álló sikskála, a rövid-, 
közép- és hosszú hullámú rész külön-külön színekben 
tartva.
Technikai felépités.

Csövek: AF 3 , AK 2, AF 3 . AB 2, AF 7■ AL 4 .. 
AZ I és VT 2.

A  keverő cső előtt az A F 3, mint előerősítő cső 
működik, miáltal nemcsak a készülék érzékenységé 
növekszik meg nagy mértékben, hanem az automatikus 
hangerőszabályozás is (három cső rácselőfeszültségcnek 
szabályozása révén) annyira tökéletes, hogy fading-in- 
gadozások csak a legritkább esetekben észlelhetők és 
a legkisebb és legnagyobb állomások is közel egyenlő 
hangerővel jelentkeznek. Nyolc hangolt köre tökéletes 
szelektivitást biztosit. A hangfrekvenciás fokozatban az 
AI. 4 végerősítő cső előtt az AF 7 hangfrekvencia- 
erősitő pentóda működik, mely szükség eseten az AL 4 
teljes kivezérlését teszi lehetővé. A  VT 2 cső a csen
des hangolás szolgálatában áll. Kiváló hangteljesitmé- 
nvét a dinamikus hangszóró gondos kivitelén kivit! a

nagy hangfal is elősegíti. Automatikus hullámsávjelző 
könnyíti meg az állomások felkeresését, hangszinsza- 
bályozó kezelésével a hangszin széles határok között 
szabályozható.

Kiváló hangszinezést csak úgy tudjuk kihasználni, 
ha a készülék az adóállomások teljes oldalsávát áten
gedi. Ennek csak az az akadálya van, hogy az európai 
adóállomások hullámhosszban nem kívánatos módon 
közel vannak egymáshoz, minek következtében széles 
sávvételnél a készülék nem lesz eléggé szelektív. F. 
miatt az Ultra Szuper sávszélesség-szabályozóval van 
ellátva. A  sávszéleségszabályozó fehér sávját vízszintes
re állítva: fokozottan jó a hangszinezet, függőlegesre 
állítva: fokozottan jó a szelektivitás.

A. rövidhullámú állomások könnyű felkeresését se
gíti elő az elmés szerkezetű finombeállitó. Állomás
keresés közben a hangoló gombot forgatva a mutató 
egy bizonyos sebességgel halad, ha most visszafelé for
gatjuk, azt fogjuk találni, hogy csaknem egy teljes for
dulaton keresztül a mutató egészen lassan mozog, mig 
tovább haladva, újra az előbbinél négyszer sebesebben 
mozog. Kényes helyeken úgy hangolunk tehát, hogy a 
keresett állomáson egy kissé túlhaladunk, majd vissza
felé a finombeállitó segítségével végezzük el a han
golást.

Teljesítmény: amit ma egy rádióké,zü'ék tudhat. 

KONCERTSZEKR ÉNY.

Ugyanaz, mint az 
Ultra Szuper, csak 
Elektro-gramofonnal, 
lemeztartóval egybe
építve és két egyszerre 
működő hangszóróval, 
melyek közül az egyik 
a magas, mig a másik 
a mély hangokat dom
borítja jobban ki.
Külső kivitele: egy

szerű, nemes, előkelő.
Kétféle szekrényben 
kapható. A. tipus : tü
körfényes fekete, ele- 
fántcsontszinü ajtók
kal B tipus: Kauká
zusi diófából, tükör
fényes barna színben.

A. típus.
PHILIPS ELEKTROGRAMOFON.

Precíziós gramofonmótor, érzékeny pick-up. inch 
a lemez minden finomságát kihozza. A kellő segédesz
közökkel: hálózati és automatikus kikapcsoló. Kitartók, 
a dobozon kívül a fiókhuzón elhelyezett hangerősza
bályozó.

Mindez finom és mégis erőteljes vonalakkal ki 
képzett dobozban.

PHILIPS ULTRA SZUPER.
5 - 2 csöves nagyteljesítményű elektrodinamikus

hangszóróval egybeépített amerikavevő.
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Standard, készülékek
Gyártási tapasztalatok, elméleti kutatások lehetővé 

teszik, hogy Standard évről-évre piacra hozott ui típu
sait tökéletesítse. Az 1937. évi uj Standard készülékek 
végerősítő csöve a nagy meredekségü TAL4, melynek 
segítségével sikerült az uj készülékek érzékenységét 
nagy mértékben felemelni. Az összes tekercsek vas
magosak és litzéből készültek, ami a szelektivitást nö
veli. Fejlődést látunk az automatikus hangerőszabályo
zásnál, mely semmi kívánni valót sem hagy hátra. 
Kgészen uj megoldás a behangolás optikai jelzése: egy 
kis izzólámpa fényerőnövekedése és csökkenése, mely 
várakozás ellenére rendkívül élesen jelzi a bel lángolást. 
Az összes uj tipusu Standard rádiók 4 watt váltóáramú 
teljesítményt nyújtanak.

PRINC.
2 1 csöves Európavevő készülék. I. II. III.

I. FORMA.
A szekrény: ízléses, világos diófurnérozásu tölgyfa, 

zebránóval borított diszlécckkel. Méretei: 320x255x410 
mm. A készülék súlya 10.5 kg.

A skála: Sik skála 50 állomásnévvel és hullám
hosszbeosztással, a skálával azonos színekben nyomott 
automatikus hullámsávjelzővel.
II. SZERKEZET.

Csövek: TAF7 rádiófrekvenciás pentóda, mint 
detektor. TAL4 uj, nagymeredekségü végerősítő pen
tóda. TA Z i kétütemű egyenirányitócső.

Hangolt körök: A középhullámú hangoló és hul- 
lámsziirő tekercs természetesen vasmagos és litze, de 
még az antennacsatoló tekercs is vasmagos. A változ
tatható kombinált induktív-kapacitiv antennacsatolás a 
legjobb elérhető szűrési viszonyokat kényelmes keze
léssel egyesíti.

Hangszóró: Az ismert nagy tipusu dinamikus Stan
dard hangszóró.
III. KEZELÉS.

Elől van a hangológomb és a kikapcsolóval egye
sített visszacsatológomb. Oldalt az antennacsatológomb, 
mely hangerő és szelektivitás szabályozására szolgál, 
alatta a hullámhosszkapcsoló. A készülék hátsó részén 
nyer elhelyezést a középhullámú szűrő gombja, mellette 
a Budapest 11-re hangolt hosszuhullámu sziirő. A  kö
zéphullámú szűrő kétféle csatolással iktatható be. Mind
két szűrő teljesen ki is kapcsolható.

IV .  T E L J E S ÍT M É N Y .
H u llá m te rje d e lm e : 19— 55» 200— 600, 75°— 2000 

méter.
Csoportjában rendkívüli érzékenységét és szelek

tivitását vasmagos litze tekercsei biztosítják.
Torzítás nélkül kiadott te ljes ítm én ye  4 Watt.
Hangerőszabályozása folytonos.

SUPER 37.
3 f  2 csöves luxus szuperkészülék.

I. FORMA.
A szekrény: Luxus kivitelű égerfaszekrény, vilá

gosbarna, kaukázusi diófurnérozással, zebránóval bon
tott diszlécekkel. Kétoldalt iveit előlapja rendkívül tet
szetős. Méretei 375x304x437 mm. A  készülék súlya 
13-5 kg.

A skála: 3 színben nyomott sik üvegskála, 100 
állomásnévvel, a skálával azonos színekben nyomott 
automatikus hullámsávjelzővei, luxus kivitelben.

A hangoló műszer: Függőleges elrendezésű, be
hangolt helyzetben a fénysáv hőmérőszerüan emel
kedik.
II. SZERKEZET.

Csövek: AK2, AF3, AB2, AL4, A Z l.
Hangolt körök: 7 hangolt kör. A bemenő sávszűrő 

állítható vasmagu litze tekercsekkel készült. A  2 köz
benső frekvenciás sávszűrő szintén vasmagos.

A hangszóró: Xagytipusu dinamikus hangszóró.
III. KEZELÉS.

Elől a hangológomb és a kikapcsolóval kombinált 
hangerőszabályozó gomb van. Oldalt a hangszinsza- 
bályozó és a hullámhosszkapcsoló, hátul a lokálkap
csoló

IV. TELJESÍTMÉNY.
Hullámhatárok: 19— 51, 200— 600, 7 5 0 — 2000  m.
Rendkívüli érzékenységét és szelektivitását vas

magos bemenő sávszűrője és közbenső frekvenciás te
kercsei biztosítják.

Kiadott teljesítménye 4 Watt.
Késleltetett automatikus hangerőszabályozás, mű

szerrel való csendes hangolás, torzításmentes dióda 
egyenirányitás jellemzik még a készüléket.

Mindent egybevetve, ez a középső árkategóriában 
fekvő első igazi luxus Superkészülék.
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IMPERATOR.
6 ; 1 csöves világvevő szuper készülék.

I. FORMA.
A szekrény: Vízszintes elrendezésű sötétbarna kau

kázusi diófurnérozásu stabillemezből készült luxus
kazetta. Méretei 545 309x366 mm. A készülék sulva 
18 kg.

A skála: Az ideális rotációs skála vízszintes elren
dezésben.

Hangolás jelzője: A skála alatt elhelyezett meg
világított csillag, mely behangolt helyzetben legfé
nyesebb.

Grammofontábla: A hangolásjelző alatt, jelzi, hogy

a gramofonkapcsoló rádió- vagy gramofonállásban 
van-e.

II. SZERKEZET.
Csövek: AF3, AK2, AF3, AF3, A B C i, AL4, 

A Z i, AC2.
Hangolt körök: 10 hangolt köre van, köztük 6 

közbenső frekvenciás. Egyik közbenső frekvenciás sáv
szűrő csatolása változtatható.

III. KEZELÉS.
Elől a sebességváltóval ellátott hangológomb és a 

kikapcsolós hangerőszabályozó van. A  baloldalt levő 
gomb elsőnek kapcsolja egybe a változtatható szelek
tivitás és a hangszin szabályozását. A  kényszerkapcsolat 
folytán a kezelő automatikusan a kívánt hangszinnek 
megfelelő legjobb szelektivitásra áll be. Oldalt van a 
lnillámhosszkapcsöló, hátul a lokálkapcsoló.

IV. TELJESÍTMÉNY.
Hullámhatárai: 16— 51, 200— 600, 750— 2000 m. 
Érzékenysége: Olyan nagyfokú, hogy eléri a za- 

varnivó határát.
Szelektivitása: Tökéletes, a szomszédos állomást 

5000-szcresen gyengiti.
Automatikus fadingkiegyenlitése 4 cső szabályo

zása folytán meglepően nagyfokú.
Hangszinezete: A változtatható szelektivitást szé

les sávra állítva, a legmagasabb hangok átvitele is 
tökéletes.

Kiadott teljesítménye: 4.5 Watt.

A L W A Y S
alkatrész eladás

kiváló teljesitményü 
készülék, megelége
dett és visszatérő  
vevő.
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Tele fűnkén
Ti’lefunken a rádiótechnika terén a legrégibb cé

gekhez tartozik. Nemcsak elsőrendű rádióvevőkészülé- 
keket gyárt, liánom mindenféle egyéb drótnélküli táv
íróival és telefonnal összefüggő berendezéseket is, mint 
pl. hajó és repülőgép adó- és vevőállomásokat, repülő
gép-iránymérő berendezéseket, irányított rövidhullámú 
és egyéb rádió-adóállomásokat stb. így jogosan mond
ható, hogy a Telefunken cég a rádiótechnika terén 
minden tekintetben vezet.

A következőkben röviden ismertetni akarjuk azo
kat az uj tipusu rádióvevőkészülékeket, amelyeket T e
lefunken magyarországi gyárában az 1936/37. szezonra 
gyártott és amelyek, mint mindig, úgy a szakemberek, 
min a vásárlóközönség legnagyobb fokú megelége
dettségét fogják kivívni.

Telefunken 237 2 1 csöves váltóáramú vevőkészülék.

1. A készülék külseje:
a) Ház: Művészi kivitelű, fényesre lakkozott dió

faház.
b) S k á la : Nagy, hullámhossz-szinjelzős, vakitás- 

mentes állomásnév-sikskála, rövid-, közép- és hosszú
hullámokra, 16.5 -50, 200— 600 és 750— 2000 méterig.
2. A  készülék belseje:

a) C sövek: Telefunken AF 7, AZ  1 és az ui vég
erősítő AL 4.

b) K ö rö k : Iigy gyakorlatilag veszteségmentes vas
magos bemenőkor és 2 élesen működő hullámszürő. 
Az első hullámszürő kívülről csavarral átkapcsolható 
Budapest 1-ről a reléadókra, azonkívül csatolása is vál
toztatható. A  második hullámszürő Budapest II. kiszű
résére való.

ej ö n m ű k ö d ő  szelektá ló : Ez az egészen újszerű 
szerkezet abban áll, hogy a hangológomb forgatásával 
a bemenő csatoló tekercsek egymáshoz viszonyított 
helyzete önmüködőleg úgy változik, hogy az egész hul
lámsávon végig úgyszólván egyforma szelekció adódik.

d A n tenn acsatlakozás: Két külön antennakiveze
tés rövid és hosszú antenna számára. Hálózati antenna
csatlakozás.

ej Vasm agos tekercsek : I 'gy  a bemenő kör, mint 
a két hullámszürő elsőrangú mágneses anyagú vas
magos tekercsekkel van felszerelve.
3. A  készülék te ljes ítm én ye:

a) É rzékenység, szelektiv itás , nagyon jól ki vannak 
egyenlítve. Ezt mutatja a készüléknek a típushoz ará-
nvitott nagy teljesítménye.

készülékek
b) Hangerősségszabályozás: Az önműködő szelek

táló kényszermozgásától függetlenül kézzel is állítható, 
amiáltal a folytonos hangerősáég-szabályozás lehető
sége biztosítva van.

r Hangszinezet: A Telefunken készülékeknél köz
ismert kiváló hangszinczetet biztosítja a bevált navi- 
membrános dinamikus hangszóró, sőt emeli az uj 
Al. 4 cső.
4. A készülék kezelése:
a lehető legegyszerűbb. Elől a középső gomb a hálózati 
bekapcsoló- és hangerősség-szabályozó (Szelektáló.) A 
baloldali gomb az állomások behangolására szolgál, 
a jobboldali a visszacsatolás. A  készülék hátlapján két 
antennacsatlakozás, földcsatlakozás, grammofon-csatla- 
kozás és a két hullámszürő gombjai láthatók.
5. A Telefunken 237 különös előnyei:

1. a ház művészi kivitele,
2. a navimembrános hangszóró kiváló hangszine-

zetc,
3. az önműködő szelektáló, amellyel a következő

ket érjük el:
a) a szelektivitás a közép és hosszú hullámsáv 

egész terjedelmében gyakorlatilag egyforma,
b) egyenletes érzékenység,
c 1 lényegesen egyszerűsített kezelés, mivel ennél a 

készüléknél az antennacsatolást hullámhosszban közel- 
fekvő állomások szétválasztásánál nem kell külön vál
toztatni ,

d) egyenletes hangerősségszabályozás.
A készülék n o — 240 Voltig minden használatos 

váltóáramú feszültségre átkapcsolható. A  transzformá
tort speciális hőbiztositék védi.

Telefunken 237U 2 1 csöves egyen- és váltóáramú
(univerzális) vevőkészülék.

1. A  készülék kü lseje:
aj Ház: modern vonalvezetésű, fényesre lakkozott 

diófaház a váltóáramú két csöves készüléktől eltérő 
formában.

b) skála : megfelel a T 237 skálájának. A hullám
hossz-határok szintén 16.5 50, 200 txx>. 750 2000
méterig terjednek.
2. A  készülék belseje:
teljesítménye és különös előnyei:

A  Telefunken 237 U készülék felépítése lényegé
ben megegyezik a T  237 váltóáramú készülék fel-
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építésével. Mindazok a szerkezeti előnyök, amelyek a 
Telefunken 237 készüléknél megvannak, megtalálhatók 
a 237 U készüléknél is. így legmodernebb Telefunken 
csövek CF 7, CL 4 és CY 1, két hullámszürő, önmű
ködő szelektáló, navimembrános permanensdinamikus 
hangszóró, tehát ideális hangszinezet, folytonos hang- 
erősségszabályozás, gramofoncsatlakozás, könnyű ke- 
zelés, stb.

Különösen kiemelendő a modern vasurdoxellenál- 
lásokkal való feszültség-szabályozás. Ezen ellenállás 
egy vashidrogén és egy urandioxyd ellenállás kombi
nációja. A vashidrogén ellenállás a fütőáramot szabá
lyozza és függetleníti a hálózati feszültség ingadozásai
tól. Az urandioxyd-ellenállás a csöveket a bekapcsolási 
áramlökéstől védi, mivel az a tulajdonsága, hogy hideg 
állapotban lényegesen nagyobb az ellenállása mint fel
melegedve. Ezzel az ellenállás-kombinációval tehát a 
csöveket kiméljiik.

A Telefunken 237 U készülék 1 to-től 240 Voltig 
a vasurdoxellenállás egyszerű kicserélésével minden 
használatos egyen- és váltóáramú feszültségre átkap
csolható.

Telefunken 437 modern 4 1 csöves váltóáramú
szuperkészülék.

1. A készülék külseje:

a) Ház: elegáns, akusztikailag méretezett fényezett 
luxus diófaház, melynek szépsége talán még a tavalyi 
Mesterszuper ház szépségét is felülmúlja.

b) Skála: nagy vakitásmentes luxusskála a kitü
nően bevált könnyen áttekinthető országbeosztással (or
szágskála). Rövid, közép és hosszú hullámsáv. iN 5° ' 
200 600 és 750— 2000 méterig. A  skálán az állomá
sok nevei hullámsáv szerinti különféle színekben van
nak feltüntetve, mely színek mindig megegyeznek az 
önműködő hullámsávjelző színeivel. A skálán hullám- 
hossz-méterjelzés is található és a közöshullám adók 
külön vannak megjelölve.

c) Hangolásmérőmüszer. A skála bal felső sarká
ban látható a hangolásmérőmüszer mutatója, amely az

állomások zörejmentes felkeresését lehetővé teszi.

2. A készülék belseje:
a) Csövek: legmodernebb Telefunken csövek \ K ’ . 

AF3, ABCi, AL4, A Z i.
b) Körök: hat veszteségmentes kör: két bemenő 

kör — négy középfrekvenciáju kör. Azonkívül egy se
gédadó-kör.

c; Hangszóró: kiváló hangszinezetü dinamikus 
hangszóró, a bevált navimembránnal. A készüléknek 
második hangszórókivezetése is van.

d; Vasmagos tekercsek: elsőrendű mágneses 
anyaggal.

3. A készülék teljesítménye:

Az uj Telefunken ABC I és AL 4 csövek kombi
nált alkalmazása révén ennek a 4 1 csöves szuperké
szülékeknek a teljesítménye megfelel az eddigi 4 2
csöves szurepek teljesítményének, a hangminősége el
lenben még jobb lett.

a; Szelektivitás: Kiváló liangszinezetet magas sz ■- 
lektivitással párosítani ezt a problémát is sikeresen 
oldotta meg Telefunken a T 437-nél.

b) A fadingszabülvozás nagy terjedelmű.
ci A hangszinszabályozó a hangszinezet folytonos 

változtatását teszi lehetővé.
dl A rövidhullámú rész különösen érzékem.
e: A gramofonközvetités minősége kiváló.
fi A folytonos hangerősségszahályozás az alacsony 

frekvenciájú részben dolgozik.

4. A készülék kezelése:

Az elől lévő baloldali kettősgomb belső része a 
hálózati bekapcsoló és egyszersmind a hangeirősségsza- 
bályuzó. Ugyanezen gomb külső gyűrűje a hangszál' 
szabálvozó. A középső gomb a behangolást szolgálja, 
a jobboldali a hullámváltó, mely egyszersmind a gra- 
mofonközvetitést is kapcsolja. A gramofonközvetitci 
nél a hangszál- és liangerősségszabályozó szintén hasz
nálható. A  helyi adók vételénél a hullámváltónak kü
lön beállítása van.

A készülék hátlapján találhatók az antenna-, föld 
és gramofon-csatlakozás, valamint a második hang 
szóró-kivezetés.

A készülék 1 10 240 Voltig minden használatos
váltóáramú feszültségre átkapcsolható. A transzformá
tort speciális hőbiztositék védi.

5. A Telefunken 437 különös előnyei:

í. Különösen művészi kivitelű diófaház
2. Az eddigi 4 2 csöves szuperkeszülékek telje

sítménye mellett jobb hangminőség és kisebb csőszám.
3. Külsővezetékü navidinamikus hangszóró.
4. A kiváló hangminőség mellett nagyfokú sze

lektivitás.
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Itt az új PH I Ll PS
Már ma a holnap rádiója!

széria

Philips
Philips
Philips
Philips
Philips

A l i i m m á  kétpentódás külföldvevőUiyilllllM 2+1 csővel váltóáramra, 2+1 csővel univerzális
F n n f i l f l - < i 7 n n p n  nas y ^ i es^ m ^ny" szuperrádíó
C U I  U | I Q  3-J—2 csővel váltóáramra,4-|-2-vel univerzális

Ultra-Szuper 
Koncert-szehreny 
Eiehtrogramofon

5 + 2  csöves am erikavevő
beépített Ultra-Szuper amerika- 
vevövel elektrogramofonnal és két 
dinamikus hangszóróval

váltóáram ra és  univerzális
Uj konstrukciójú csövek egész sorozata. Uj tipusu hangszórók.Elektrolit blokk-kondenzátorok
Fovgókondenxáiovotc. Poiencioméievek. Pick-up

Mind Philips minőség 
iéhái jó üzleti

33 eue vezet a radiúhutatas 
minden térén
Olvassa és olvastassa el alkalmazottaival készülékeink leirását, 
próbálja ki azokat és meg fognak győződni erről.

m agvar Siemens-SchucKert Művelt r .t .
Gyengeáramú osztály
Budapest, V I. Teréz körút 36. szám 
Telefonszámok: 12-43-98, 12-43-97, 12 07-39*

Neuwald Iliét Utódai könyvnyomda Felelős kiadó: Biró Károly
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