
c~LlniverSele ontvangers
17 TX 170  A
Hoogte 54 cm, breedte 55 
cm, diepte 48 cm. Univer
sele ontvanger. Diameter 
beeldbuis 43 cm. Zes druk- 
toetsen voor: vier televisie
systemen, lagetonen-rege- 
ling, in- en uitschakelen. 
Interdraaggolf-ontvangst bij 
FM-geluidsmodulatie. Di
recte energie-overdracht. 
Twee luidsprekers met 
hoge impedantie. Speciale 
90° - beeldbuis. Goudgrijs 
beeldmasker. Vliegwiel- 
synchronisatie. Netschake- 
laar-slot. Twaalf-kanalen- 
kiezer. Klankkleurregeling. 
Antireflex-veiligheidsglas.
Prijs 1 1 1 9 5 .-  *

Selektronisch Brein
Elk Philips televisie-apparaat 
is uitgerust met het vernuftige 
Selektronisch Brein, de nieuwe 
Philips kanalenkiezer, die alle 
verrichtingen in het toestel 
regelt en een betrouwbare 
ontvangst mogelijk maakt.

W at doet het Selektronisch Brein?
21 TX 170  A
Hoogte 63 cm, breedte 62 
cm, diepte 50 cm. Univer
sele ontvanger. Diameter 
beeldbuis 53 cm. Zes druk- 
toetsen voor: vier televisie
systemen, lagetonen-rege- 
ling, in- en uitschakelen. 
Interdraaggolf-ontvangst bij 
FM-geluidsmodulatie. Di
recte energie-overdracht. 
Twee luidsprekers met 
hoge impedantie. Speciale 
90° -  beeldbuis. Goudgrijs 
beeldmasker. Vliegwiel- 
synchronisatie. Netschake- 
laar-slot. Twaalf-kanalen- 
kiezer. Klankkleurregeling. 
Antireflex-veiligheidsglas.
Prijs I 1495.- *

Het kiest uit een ongekend groot aantal elektro-magnetische 
golven alleen het door u gewenste station.' Scherp en 
stabiel komt het beeld op uw televisie-scherm.
Het versterkt de signalen van de door u gekozen zender, 
waardoor een helder en contrastrijk beeld wordt verkregen. 
Het maakt deze signalen pasklaar voor het juiste functio
neren van de andere elektronische schakelingen in het 
Philips televisie-apparaat.
Het verzekert een feilloze 
werking van alle onder
delen van het apparaat, 
zelfs onder de meest uit
eenlopende ongunstige 
omstandigheden.
Door de ingenieuze con
structie wordt een onge
ëvenaarde detailscherpte 
van het beeld gegaran
deerd in alle nuancerin
gen van het zuiverste wit 
tot het diepste zwart.

(* excl. antenne en installatie)

Door de meer dan 30-Jarige ervaring geeft Philips u op

hei gebied van televisie een garantie voor betrouwbare 

ontvangst. Een helder, haarscherp beeld, een contrastrijke 

en stabiele ontvangst, dat zijn de voortreffelijke eigen

schappen, waardoor tienduizenden in Nederland de voor

keur geven aan Philips televisie.
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21 TX 170 A 
Hoogte 63 cm, breedte 62 
cm, diepte 50 cm. Univer
sele ontvanger. Diameter 
beeldbuis 53 cm. Zes druk
toetsen voor: vier televisie
systemen, lagetonen-rege
ling, in- en uitschakelen. 
lnterdraaggolf-ontvangst bij 
FM-geluidsmodulatie. Di
recte energie-overdracht. 
Twee luidsprekers met 
hoge impedantie. Speciale 
90 ° - beeldbuis. Goudgrijs 
beeldmasker. Vliegwiel
synchronisatie. Netschake
laar-slot. Twaalf-kanalen
kiezer. KJ ankkleurregeling. 
Antireflex-veiligheidsglas. 

Prijs f 1495.- * 

(* excl. antenne en installatie) 

17 TX 170 A 
Hoogte 54 cm, breedte 55 
cm, diepte 48 cm. Univer
sele ontvanger. Diameter 
beeldbuis 43 cm. Zes druk
toetsen voor: vier televisie
systemen, lagetonen-rege
liug, in- en uitschakelen. 
lnterdraaggolf-ontvangst bij 
FM-geluidsmodulatie. Di
recte energie-overdracht. 
Twee luidsprekers met 
hoge impedantie. Speciale 
90° - beeldbuis. Goudgrijs 
beeldmasker. Vliegwiel
synchronisatie. Netschake
laar-slot. Twaalf-kanalen
kiezer. Klankkleurregeling. 
Antireflex-veiligheidsglas. 

Prijs f 1195.- * 

Door de meer dan 30-Jarlge ervaring geeft Philips u op 

het gebied van televisie een garantie voor betrouwbare 

ontvangst. Een helder, haarscherp beeld, een contrastrijke 

en stabiele ontvangst, dat zijn de voortreffelljke eigen

schappen, waardoor tienduizenden In Nederland de voor

keur geven aan Phlllps televisie. 

Selektronisch Brein 
Elk Philips televisie-apparaat 
is uitgerust met he,t vernuftige 
Selektronisch Brein, de nieuwe 
Philips kanalenkie·zer, die alle 
verrichtingen in het toestel 
regelt en • een betrouwbare 
ontvangst mogelijk maakt. 

Wat doet het Selektronisch Brein ? 
Het kiest uit een ongekend groot aantal elektro-magnetische 
golven alleen het door u gewenste ~tatio111.' Scherp en 
stabiel komt het beeld op uw televisie-scherm. 
Het versterkt de signalen van de door u gekozen zender, 
waardoor een helder en contrastrijk beeld wordt verkregen. 
Het maakt deze signalen pasklaar voor het juiste functio
neren van de andere elektronische schakelingen in het 
Philips televisie-apparaat. 
Het verzekert een feilloze 
werking van alle onder
delen van het apparaat, 
zelfs onder de meest uit
eenlopende cngunstige 
omstandigheden. 
Door de ingenieuze con
structie wordt een onge
evenaarde detailscherpte 
van het beeld gegaran
deerd in alle nuancerin
gen van het zuiverste wit 
tot het diepste zwart. 

(J1cfii) WaschmachJ11 HIJ. N.V. 
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uper-ontvang eró
21 CX 142 A
Hoogte 106 cm 
Breedte 69 cm 
Diepte 56/66 cm 
Super-ontvanger 
Diameter beeldbuis 53 cm 
Interdraaggolf-systeem; 
gemakkelijke afstemming 
Twaalf-kanalenkiezer 
Klankkleurregeling '
Twee luidsprekers 
Antireflex-veiligheidsglas 
Magnifiek meubel, 
voorzien van deuren 
Gemakkelijk te 
verplaatsen door vier 
wieltjes onder het meubel
Prijs ł 1 595,- *

21 TX 143  A
Hoogte 65 cm
Breedte 62 cm
Diepte 48/60 cm
Super-ontvanger
Diameter
beeldbuis 53 cm
Interdraaggolf-
systeem; gemakkelijke
afstemming
Twaalf-kanalenkiezer
Twee luidsprekers
Antireflex-
veiligheidsglas
Klankkleurregeling
Prijs I 1245 .- *

(* excl. antenne en installatie)

HET GEHEIM VAN BETROUWBARE 
TELEVISIE-ONTVANGST.

U geniet eerst ten volle van televisie-uitzendingen als u 

in alle opzichten zeker kunt zijn van een betrouwbare 

ontvangst. Die zekerheid hebt u volledig bij Philips tele

visie. Televisie ziet u op zijn best met Philips televisie.

ontvangeró ^^Ltniveróele ontvangeró
17 TX 140 A
Hoogte 55 cm
Breedte 58 cm
Diepte 47/55 cm
Super-ontvanger
Diameter
beeldbuis 43 cm
Interdraaggolf-
systeem; gemakkelijke
afstemming
Twaalf-kanalenkiezer
Twee luidsprekers
Duidelijke
kanaalindicaties
Antireflex-
veiligheidsglas
Klankkleurregeling
Prijs f 995 .- *

Ontvangstmogelijkheden met Philips 
televisietoestellen.

De zwarte cirkels geven ongeveer 
de gebieden aan waarbinnen met 
de Philips super-ontvangers en 
universele ontvangers rechtstreekse 
ontvangst van de zenders Lopik, 
Eindhoven en Langenberg moge
lijk is.

De gestippelde rode cirkels geven 
ongeveer de gebieden aan waar
binnen met de Philips universele 
ontvangers rechtstreekse ontvangst 
van de zenders Brussel, Antwer
pen, Luik, Lille, Lopik, Eindhoven 
en Langenberg mogelijk is.

21 CX 172 A
Hoogte 93 cm, breedte 
63 cm, diepte 53 cm. 
Diameter beeldbuis 53 
cm. Zes druktoetsen 
voor: vier televisie
systemen, lagetonen-re- 
geling, in- en uitschake
len. Interdraaggolf-ont- 
vangst bij FM-geluids- 
modulatie. Directe ener- 
gie-overdracht. Drie 
luidsprekers met hoge 
impedantie. Speciale 
90°-beeldbuis. Goud
grijs beeldmasker.Vlieg- 
wiel-synchronisatie. Net- 
schakelaar-slot. Twaalf- 
kanalenkiezer. Klank
kleurregeling. Antire
flex-veiligheidsglas. 

Gemakkelijk te verplaatsen 
door vier wieltjes onder 
het meubel.

Prijs I 1895.-*

(* excl. antenne en installatie)

Hoogte 42 cm 
Breedte 56 cm 
Diepte 45/51 cm 
Universele ontvanger 
Diameter 
beeldbuis 36 cm 
Vier-systemen- 
schakelaar
Twaalf-kanalenkiezer
Klankkleurregeling
Prijs I 925.- *

P H I L I P S  T E L E V I S I E
rotsvast betrouwbaar

PHILIPS

Super-ontvanger" 

21 TX 143 A 
Hoogte 65 cm 
Breedte 62 cm 
Diepte 48/60 cm 
Super-ontvanger 
Diameter 
beeldbuis 53 cm 
lnterdraaggolf
systeem; gemakkelijke 
afstemming 
Twaalf-kanalenkiezer 
Twee luidsprekers 
Antireflex
veiligheidsglas 
K.lankkleurregeling 

Prijs f 1 245.- * 

(* excl. '1vtenne en installatie) 

HET GEHEIM VAN BETROUWBARE 

TELEVISIE-ONTVANGST. 

21 ex 142 A 
Hoogte 106 cm 
Breedte 69 cm 
Diepte 56/66 cm 
Super-ontvanger 
Diameter beeldbuis 53 cm 
lnterdraaggolf-systeem; 

. gemakkelijke afstemming 
Twaalf-kanalenkiezer 

• K.lankkleurregeling • 
Twee luidsprekers 
Antireflex-veiligheidsglas 
Magnifiek meubel, 
voorzien van deuren 
Gemakkelijk te 
verplaatsen door vier 
wieltjes onder het meubel 

Prijs f 1595,- * 

U geniet eerst ten volle van televlsle-ultzendlngen als u 

In alle opzichten zeker kunt zlJn van een betrouwbare 

ontvangst. Die zekerheid hebt u volledig bij Philips tele

visie. Televisie ziet u op zlJn best met Phlllps televisie. 

Ootvaogstmogelijlkeden met P~ilips 
televisietoestellen. 

0 
De zwarte cirkels geven ongeveer 
de gebieden aan waarbinnen met 
de Philips super-ontvangers en 
universele ontvangers rechtstreekse 
ontvangst van de zenders Lopik, 
Eindhoven en Lan&enberg moge
lijk is. 
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De gestippelde rode cirkels geven 
ongeveer de gebieden aan waar
binnen met de Philips universele 
ontv;lngers rechtstreekse ontvangst 
van de zenders Brussel, Antwer
pen, Luik, Lille, Lopik, Eindhoven 
en Langenberg mogelijk is. 

Super-ontvan9er" 
17 TX 140 A 
Hoogte 55 cm 
Breedte 58 cm 
Diepte 47/55 cm 
Super-ontvanger 
Diameter 
beeldbuis 43 cm 
Interdraaggolf
systeem; gemakkelijke 
afstemming 
Twaalf-kanalenkiezer 
Twee luidsprekers 
Duidelijke 
kanaal indicaties 
Antireflex
veiligheidsglas 
Klankkleurregeling 

Prijs f 995.- * 

14TX113A 
. Hoogte 42 cm 
Breedte 56 cm 

: Diepte 45/51 cm 
• Universele ontvanger 

Diameter 
beeldbuis 36 cm 
Vier-systemen
schakelaar 
Twaalf-kanalenkiezer 
K.lankkleurregeling 

Prijs f 925.- * 

(* excl. antenne en installatie) 

PHILIPS TELEVISIE 
r•otsvast . betrouwbaar 

21 ex 172 A 
Hoogte 93 cm, breedte 
63 cm, diepte 53 cm. 
Diameter beeldbuis 53 
cm. Zes druktoetsen 
voor: vier televisie
systemen, lagetonen-re. 
geling, in- en uitschake
len. lnterdraaggolf-ont
vangst bij FM-geluids
modulatie. Directe ener
gie-overdracht. Drie 
luidsprekers met hoge 
impedantie. Speciale 
90°-beeldbuis. Goud. 
grijs beeldmasker.Vlieg
wiel-synchronisatie. Net
schakelaar-slot. Twaalf
kanalenkiezer. K.lank
kleurregeling. Antire
flex-veiligheidsglas. 

Gemakkelijk te verplaatsen 
door vier wieltjes onder 
het meubel. 

Prijs f 1895.-* 

PHILIPS 

~ u 


