bouwpakketten
bouw- en constructiedozen

' t i s PHILIPS
luidsprekers
onderdelenpakketten

'tis Philips! Voorelke
,,zelfbouwer" betekent dat
al sinds jaar en dag: 't is
kwaliteit. 't Klopt tot in
details, 't Is complect. Je
maakt er apparaten mee,
die feilloos en betrouwbaar
werken.
En 't betekent ook: grote
keuze. Voor vrijwel alles,
dat u wilt maken, van ingenieuze Hi-Fi apparatuur

tot boeiende en leerzame
constructies voor de jeugd
vindt u de onderdelen plus
een duidelijke handleiding
in ,,een of ander" Philipspakket.
Ja, ,,een of ander". Want
Philips maakt vele bouwpakketten. Voor jong en
oud. Voor de muziek-minnaar en de miniatuurbaanenthousiasteling. Voor elke

zelfbouw-hobbyist. In
deze brochure vindt u een
overzicht van de vele mogelijkheden, die Philips
biedt om in plezierige zelfbouw-uren nuttige apparaten rijker te worden tegen
bescheiden prijzen. Neemt
u deze brochure eens
door. U weet: u kunt bouwen
op Philips. Daarom
ook: bouwen met Philips!

Prachtige
Philips-apparaten
rijker worden
in plezierige
zelfbouw-uren!

PHI LI PS bouwpakketten
Eerst het intense plezier van het zelf maken . . . de voldoening
een technisch werkstuk onder uw handen vlot te zien groeien. VIot
— dank zij de duidelijke stap-voor-stap handleiding. Dan: spannend moment! U schakelt in. En daarna: de trots op het resultaat.
U bent een kostbaar apparaat rijker, waarvan u jaren en jaren
vreugde zult beleven. U hebt dat Philips klasse-apparaat zelfgebouwd tegen minimale kosten. 't Is haast wel zeker dat het eerste
Philips bouwpakket, dat u in elkaar zet, beslist niet uw laatste zal
zijn. Met welke van de vele mogelijkheden begint u?

De bij deze versterkers vermelde vermogens in watt zijn, bij de gegeven vervormingspercentages, werkelijk aan de Juidsprekeruitgang beschikbaar en
zijn gemeten met een continu sinusvormig signaal. Intermodulatievervorming is gemeten met de aangegeven frequenties (b.v. 40 en 10.000 Hz) in
sterkteverhouding 4 : 1 .
Met dichter bij elkaar gelegen frequenties zijn de vervormingscijfers nog belangrijk lager.

U wilt u eerst terdege orienteren ? Dat kan. Tegen kostprijs stelt Philips
de beschrijvingen en handleidingen van de bouwpakketten los verkrijgbaar.

Kwaliteitsversterkers voor mono- en stereoweergave
Deze versterkers uit de ,,middenklasse" kenmerken zich door een uitstekende geluidsweergave en een zeer geringe vervorming. Het uitgangsvermogen
van 3 watt is ruim voldoende voor de huiskamer. Door de bijzondere uitgangstransformator en de zorgvuldig gedimensioneerde schakeling is de
vervorming uiterst gering. De hoge en lage tonen zijn afzonderlijk regelbaar. De versterkers zijn voorzien van een ingangskeuzeschakelaar voor de
grammofoon- en radio-ingang. De montage is zeer eenvoudig, er is geen
speciale kennis noodzakelijk. De handleiding geeft duidelijk en stap-voorstap alle informatics. Een ideale combinatie geven deze versterkers met een
of, voor stereo-weergave, twee luidsprekerklankzuilen, type AD 5043 S. Op
deze wijze bereikt men een wezenlijk betere weergave dan het gemiddelde
radiotoestel kan geven.
Een praktisch voordeel is dat de versterker dicht bij b.v. de platenspeler
kan worden opgesteld, terwijl onafhankelijk daarvan de luidspreker de
meest gunstige plaats in de luisterruimte kan krijgen

3 watt monoversterker
Philips bouwpakket V 30 M
Techmsche gegevens
Vcrmogen bij 1000 Hz: max. 3 W bij minder dan 2%
vervorming door harmonischen; ca. 3,5 W bij 5%.
Frequentiegebied: 45-16.000 Hz binnen 5 dB bij
3 W uitgangsvermogen.
Uitgangsimpedantie: 3 of o Q.
Brom en ruis: —70 dB t.o.v. 3 W uitgangsvermogen.
Ingangsgevoeligheid: 300 mV.
Gocd geventileerde, metalen kast.
Afmetingen: ca. 25,5 x 7,5 x 18,5 cm.

2 x 3 watt stereoversterker
Philips bouwpakket V 30 S
De lechnische gegevens zijn gelijk aan die van de
V 30 M. DC stereoversterker V 30 S is bovendien uitgerust met een speciale verliesvrije balansregelaar die
gecn verzwakking geeft in de middenstand, en met
een keuzeschakelaar voor mono of stereo
Goed geventileerde, metalen kast.
Afmetingen: ca. 28 x 10,5 x 24 cm.

10 watt Hi-Fi monoversterker

Hi-Fi stereo-stuurversterker

Philips bouwpakket HF 308

Philips bouwpakket HF 306

Hi-Fi versterker complect met bedieningsknoppen en energieversterker in
een kast. Ingangen voor kristal- of magnetodynamische toonopnemers (met
R.I.A.A.-correctie), microfoon, radio
of bandrecorder. (Wijzigingsmogelijkheden hiervan zijn in de handleiding
aangegeven.) Speciale uitgang voor
bandrecorder. Zelfs met een luidspreker (bij voorbeeld Philips type 9710
AM) een verrassend mooie weergave.
Dit wordt mede bereikt door het systeem van directe energieoverdracht
zonder uitgangstransformator.

Deze stereo-stuurversterker bevat twee
volkomen identieke, geheel gescheiden
voorversterkergedeelten met correctienetwerken. De bedieningsorganen zijn
gekoppeld en kunnen dus per paar
met een knop geregeld worden. Met
twee goede eindversterkers, bijvoorbeeld van het type HF 309 of HF 303
vormt deze eenheid een complete HiFi stereoversterker. De HF 306 heeft
een speciale stereo-balansregelaar zonder verzwakking in de middenstand,
afzonderlijke regelaars voor hoge en
lage tonen en een uitgangskeuze-schakelaar met vier mogelijkheden (ook
mono-weergave).

Enkelc uchnachc gegever,,:
Vcrmogen bij 1000 Hz: 10 W bij minder dan 0,15%
vervorming door harmonischen, 12,5 W bij 1% en
14,5 W bij 5%.
Vervorming door harmonischen bij 10 W: minder
dan 0,2% vcor het gehele gebied tusscn 40 en 20.000
Hz.
intermodulatievervorming: minder dan 0,45% (40
en 10.000 Hz).
Frequentiegebied: 10-80.000 Hz. binnen 3 dB.
Afzonderlijke regeling van hoge en lage tonen.
Metalen, goed geventileerde kast.

Uitgangsimpedantie: 800 Q.
Afmetingen: ca. 28 x 10,5 x 24 cm.
Leverbaar: omstreeks deccmber 1966

f 199,—

Enkele lechnische gegevens
Ingangskcuze-schakelaar voor kristal- en magnctodynamische toonopnemer, bandrecorder en radio-afstemeenheid. Wijzigingsmogelijkheden hiervan zijn
in de handleiding aangegeven.
Gecombineerde in- en uitgang voor bandrecorder.
Frequentiegebied: 10 ... 100.000 Hz binnen 3 dB.
Overspraakdemping: —40 dB.
Afzonderlijke regeling van hoge en lage tonen.
Uitgangen met katodevolgers. zodat dc verbindingcn
tussen stuur- en eindversterkers niet kritisch zijn voor
brom e.d.
Metalen, goed geventileerde kast.
Afmetingen: ca. 28x10,5 x 24 cm.
f 192,-

Philips bouwpakketten
voor meetapparaten

10 wan Hi-Fi transistorversterker

Hi-Fi FM-afstemeenheid

Philips bouwpakkct HF 310
De laatste, nieuwste ontwikkeling in
de Philips-reeks Hi-Fi-versterkers. Geheel getransistoriseerd, dus: speelt onmiddellijk na inschakelen, klein van
afmetingen, laag stroomverbruik en
geringe
warmteontwikkeling. Daardoor werd het mogelijk, deze 10 W versterker in te bouwen in een geheel gesloten houten kast, die werkelijk overal
te plaatsen is. De montage is extra eenvoudig door de toepassing van gedrukte bedrading. Ingangen zijn aanwezig
voor kristal- en magnetodynamische
toonopnemers, bandrecorder, radio en
microfoon. Behalve de luidspreker-uitgang is tevens een speciale bandrecorder-uitgang aangebracht.

Philips bouwpakket FM 13
Een kwalitatief uitzonderlijke goede
FM-afstemeenheid, die in combinatie
met iedere versterker kan worden toegepast. Ideaal voor combinatie met
een van de Philips Hi-Fi versterkers.
Eventueel ook aan te sluiten op de
gram mofooningang van een daartoe
geschikt AM-ontvangtoestel. Deze afstemeenheid kan met behulp van de
stereo-decoder, bouwpakket D 13, op
eenvoudige wijze voor FM-stereo-ontvangst geschikt worden gemaakt.

Enkelc tecftnische gegeuens
14 transistors, 6 dioden.
Vermogen bij 1000 Hz: 10 W bij minder dan 0,2%
vervorming door harmonischen, 11 W bij 1 % en
12,5 W bij 57c.
Vervorming door harmonischen bij 10 W: minder
dan 0,2% voor het gehclc gebied tussen 40 en 15.000
Hz.
Intermodulatievervorming: minder dan 0,5% (40 en
10.000 Hz).
Frequentiegebicd: 20-55.000 Hz binncn 3 dB.
Afzonderlijke regeling van hoge en lage tonen.
Instelbare gevoeligheid (tot max. 100 mV) voor resp.
radio-afstcmeenheid en bandrecorder.
Uitgangsimpedantie: 7 Q.
Gestabilisecrd voedingsgedeelte voor 220/127 V.
Montageplaat met gedrukte bedrading.
Fraaie teakhouten kast.
Afmetingen: ca. 2 7 x 2 2 x 9 cm.
f 234,-

Philips bouwpakket EL 7500
Microfoonelement met bijzondere kwaliteiten en zorgvuldig hiervoor ontworpen behuizing. Met windbeschermkap, tafelstandaard en halskoord.
Systeem: elektrodynarrtisch.
Gevoeligheid: 0,3 /iV / /(bar (alzijdig).
Impedantie: 200, 500 of ca. 50.000 Q
naar keuze.
165-

Luidsprekerklankzuil met
parabolische
reflector

Enkeie lechnische gegevens
Frequentiegebied: 87-104,5 MHz.
Gevoeligheid: 3,4 //V over 300 Q bij een signaal/
ruisvcrhouding van 26 dB
Drietraps middenfrequentieversterker.
Uitschakelbare ruisonderdrukker.
Ingangsimpcdantie: 300 resp. 75Q.
Uitgangsspanning: 700 mV.
Uitgangsimpedantie: ca. 200 Q.
Goed geventileerde metalen kast met duidelijkc
steenrode glasschaal.
Afmetingen: ca. 28 x 10,5 x 24 cm.
CID,—

Stereodecoder voor
FM-afstemeenheid FM 13
Universele elektrodynamische
microfoon

Speciaal voor laboratoria, servicewerkplaatsen, onderwijsinstellingen en
voor gebruik door goed-geoutilleerde
elektronica-amateurs heeft Philips pakketten samengesteld voor de zelfbouw
van uitmuntende meetapparaten.
Hoewe! het bouwen van een apparaat

Philips bouwpakket D 13
FM stereo-uitzendingen kunnen voor
de luisteraar de perfectie benaderen:
niet alleen de bijzonder natuurgetrouwe klankkwaliteit van FM, maar bovendien het realistische, ruimtelijke effect van stereo. Deze Stereodecoder, ingebouwd in de afstemeenheid FM 13
geeft u FM-stereo op zijn best: in HiFi!
Enkeie leclintsche gegevens
Overspraakdcmping: bcter dan 40 dB bij 1000 Hz.
Uitgangsimpedantie: 11.000 Q.

Philips bouwpakket AD 5043 S
Deze unieke luidspreker-klankzuil geeft
ook in een klein interieur, een rijke,
voile klank aan radio, grammofoon of
bandrecorder.
Ideaal voor combinatie met de Philips
versterkers voor zelfbouw. De klankzuil, volgens het principe van de akoestische box, is zorgvuldig afgestemd op
de luidspreker. Deze laatste is een speciaal type met bijzonder goede eigenschappen, die in deze behuizing uitstekend tot hun recht komen. De klankzuil is belastbaar tot 10 W.
Met zijn slanke, moderne vormgeving
past deze zuil in ieder interieur. De
hooggeplaatste reflector verspreidt het
geluid in alle richtingen, ook over de
meubels heen. Het benodigde vloeroppervlak is minimaal, ook in kleinere
ruimten wordt gemakkelijk een plaatsje gevonden.
Techniidie gegeuem
Frequentiegebied: 60-18.000 Hz.
Maximale belastbaarheid: 10 W.
Impedantie: nominaal 5 Q, de klankzuil is center
bruikbaar in het gebied tussen 3 en 8 Q.
Afmetingen, inclusicf pootjes, exclusief reflector:
diam. 23, hoogte 74 cm.
189,—

Universele Hi-Fi eindversterkers
Deze eindversterkers kunnen worden aangesloten op iedere
mono- of stereo-voorversterker. In het bijzonder geschikt
voor de Hi-Fi stereo-stuurversterker HF 306. Twee eindversterkers vormen met de HF 306 een perfecte Hi-Fi stereo-installade. Er zijn geen bedieningsorganen; zelfs de

netspanning wordt via de stuurversterker in- en uil.gesch.akeld. De eindversterkers kunnen dan ook buitenhandbereik,
zelfs uit het zicht, worden opgesteld. Er zijn twee soorten
Philips bouwpakketten voor eindversterkers, resp. met
laagohmige en hoogohmige uitgang.

Philips bouwpakket HF 309

Philips bouwpakket HF 303

Vermogen bij 1000 Hz: 10 W bij minder dan 0,12%
vervorming door harmonischen, 14 W bij 1% en 15
Wbij5%
Vervoiming door harmonischen bij 10 W: minder
dan 0,3% voor het gehelc gebied tussen 60 en 10.000
Hz.
Intermodulatievervorming: minder dan 0,3% (40 en
10.000 Hz).
Frequentiegebied: 10-190.000 Hz binnen 3 dB.
Ingangsgevoelighcid: 0,55V voor 10 W afgegeven
vcrmogen.
Uitgangsimpedantie: 7 of 14 Q.
Metalen, goed geventilcerde kast.
Afmrtingcn: ca. 20 x 12,5 x 16cm.
f M7,-

Vcrmogen bij 1000 Hz: 10 W bij minder dan 0,26%
vervorming door harmonischen, 11,5W bij 1 % en
14 W bij 5%.
Vervorming door harmonischen hij 10 W: minder
dan 0,4% voor het gehele gebied tussen 40 en 10 000
Hz.
Intermodulatievervorming: minder dan 0,9% (50 en
10.000 Hz).
Frequentiegebied: 10-95.000 Hz binnen 3 dB.
Ingangsgevoeligheid: 0,55 V voor 10 W afgegeven
vermogen.
Uitgangsimpedantie: 800 Q.
Metalen, goed geventileerde kast.
Afmetingen: ca. 20 x 12,5 x 16 cm.

uit deze serie niet gemakkelijk is, is
een goed eindresultaat toch gewaarborgd. De duidelijke handleiding geeft
stap-voor-stap aan wat u doen moet.
De montage is sterk vereenvoudigd
door het gebruik van panelen met gedrukte bedrading, terwijl de delen die
moeilijk te bouwen zijn reeds als voorgemonteerde ,,units" in de doos zitten.
Op deze manier bent u in staat zelf een
volwaardig meetapparaat te bouwen.
Hier volgen enkele voorbeelden.

Buisvortmeter
bouwpakket
BEM 002

Deze buisvoltmeter is gebaseerd op
een brugschakeling met twee trioden
met katodebelasting. In de diagonaal
van de brug is een /iA-meter opgenomen. Bij hogere ingangsspanningen
wordt een spanningsdeler voorgeschakeld. Voor het meten van wisselspanningen is een dubbele diode ingebouwd, geschakeld als spanningsverdubbelaar of piek-tot-piek detector.
Voor metingen bij hoge frequenties
wordt een diodemeetkop gebruikt
Hoogspanningsmeetkop type DX 15006
f 45, -

Eenvoudige oscilloscoop
bouwpakket BEM 005
Een oscilloscoop met een doorlaatband van 0 tot 3,5 MHz met vele instelmogelijkheden. Maximale gevoeligheid van de verticale versterker: 0,05
V per schaalverdeling (5 mm). Tijdbasis met 20 geijkte standen. Verzwakkermeetkop met verhouding 10 wordt
meegeleverd.
De serie bestaat verder uit:
Oscilloscoop BEM 003
Kleine oscilloscoop BEM 009
Laagfrequent-generator
BEM 004
Weerstandsbank BEM 008
Gestabiliseerde 0-15 V voedingseenheid BED 001
Gestabiliseerde 0-50/0-350 V
voedingseenheid BED 002

Bouw
echt werkende
apparaten
bouw- en constructiedozen

DU I II

Voor jongens met belangstelling voor techniek zijn cadeaus niet
moeilijk te kiezen. Voor iedere jongen is er een Philips bouwdoos,
die precies past bij zijn aard en aanleg. Elektronische constructiedozen. Mechanische constructiedozen. Radio-bouwdozen enz.
En — 't Is Philips. Je bouwt er degelijke, echt werkende apparaten mee, die heel lang plezier en voldoening geven. Geen problemen! In elke doos zit een zo duidelijke handleiding, dat iedereen
er weg mee weet. 't Lukt alijd. Dus eh ... vaders, die een handje
willen helpen, zullen een ander excuus moeten verzinnen.

PHILIPS EE Constructiedozen
Tal van praktische elektronische apparaten zelf maken. Er zijn tientallen
bouwmogelijkheden. Een soldeerbout
of een schroevedraaier komen er niet
aan te pas. En . . . niets kan branden
of ploffen, alles werkt met transistors
op veilige batterijen.
Niet moeilijk. Een duidelijke handleiding wijst precies de weg. Voor elk apparaat is er een speciale bouwplaat
waarop stap-voor-stap de onderdelen
met verende klemmen aangebracht
kunnen worden. Op deze manier kan
steeds weer wat nieuws worden gemaakt, bijvoorbeeld een elektronisch
orgel, een inbraak-alarm, morse-code
apparaat, diverse radio-ontvangers.

EE 20 — inhoud: Luidsprekers, oorlelefoon, weerstanden, condensatoren, diode,
transistors, ferrietantenne, montageplaal, potentiometer en nog veel, veel meer.

Enkele voorbeelden van de tientallen
bouwmogelijkheden
,,EE"-Inbraak-alarm

Alle onderdelen zijn van uitstekende kwaliteit: ze worden ook in de echte Philips
apparaten toegepast!

Z6 ziel fen bouwplaal van de EE-construcltedozen
er uit. Het op slevig karlon gedrukle bouwschema
wordt off rtel specials monlagebord gelegd en op
de hiernaast aangegeven wijze voorzien van verende klemmen. Volgens het patroon van de bouwplaal worden alle onderdelen en uerbmdingen
aangebracht. . . en het apparaat werkt.'

Constructiedozen:
Nieuw! Voor de EE-transistorradio's
is een aanvullingspakket verkrijgbaar
waarmee ze ook geschikt gemaakt kunnen worden voor langegolf-ontvangst.

XLillt o
EE

met 8 bouwmogelijkheden

O/2O aanvullingsdoos van EE 8 tot EE 20

J-i£i 20

met meer dan 20 bouwmogelijkheden

f 39.60
f 32,60
f 69,50

PHILIPS ME Constructiedoos.

De Philips ME is een mechanische
constructiedoos van een totaal nieuwe
soort. Met deze doos kunnen echt werkende modellen worden gemaakt van
wagens, machines en installaties; praktisch onbeperkte mogelijkheden. Er
zitten meer dan 600 onderdelen in de
houten opbergdoos en die passen tot op
5 micron' (0,005 mm) nauwkeurig. De
wieltjes, bandjes, pennen, assen, platen enz. kunnen praktisch niet stuk.
Alles is van roestvrij metaal en onbreekbaar plastic. Een krachtige elektromotor, die werkt op veilige batterijen, zorgt voor het bewegen van de
elektrische modellen. Voor de aandrijving kan echter ook water gebruikt
worden, of wind, of perslucht (ujt een

oude binnenband).
Met de ME-doos kan werkelijk alles
worden geconstrueerd . . . allerlei werktuigen, zoals die in de techniek worden
gebruikt. Noem maar op: kabelbaangondels, windmolens en ventilatoren,
liften,
luchtmotoren, waterpompen,
rupsvoertuigen, hijskranen, tafel- en
hangklokken, heimachines, elektrowagens, programmaschakelaars enz. Wie
bovendien in het bezit is van een Philips
EE-doos kan vele ME-modellen automatisch, elektronisch besturen. De constructie is zeer eenvoudig. In de duidelijke handleiding staan al 40 uitgekiende
voorbeelden. Maar iedere jongen kan
zelf nog honderden andere modellen
ontwerpen.

Met een handig sleuteltje en nylon
klembussen in de taps toelopende gaten van de montageplaten kunnen assen en stangen worden vastgezet.
Met roestvrije verende onderdelen kunnen van de wielen, stevige pennenwie len worden gemaakt . . .
. . . die tot mechanische koppelingen
met verscheidene overbrengingsverhoudingen kunnen worden gecombineerd.
Handig, ingenieus en betrouwbaar!

Enkele voorbeelden uit de duidelijke handleiding:
. dubbelwerkende

Grotere modellen maken?

Dat kan. In handige plastic verpakkingen zijn alle ME-onderdelen in verschillende kleine assortimenten verkrijgbaar.
Verschillende onderdelen
worden zelfs los verkocht, 66k de speciale elektromotor.

sproeiwagen

rupsvoertuig

-constructiedoos compleet in houten opbergkist

fM.M

PHILIPS

PHILIPS

RE Radiobouw dozen
Begin een transistor-radio te bouwen,
zonder verstand van techniek te hebben. Zelfs zonder soldeerbout. Dat lukt
met de RE-radiobouwdozen, want de
duidelijke handleidingen beschrijven
stap-voor-stap elke montagehandeling.
Dan komt het grote moment . . . knop
omdraaien . . . en ja hoor: een prachtig zuiver vol geluid. Dat is nog eens
een werkje, waar je nog jaren plezier
van hebt. Want de RE transistor-radio
kan ook worden gebruikt als grammofoonversterker, en door enkele uitbreidingen als babyfoon, morsecode-oefenapparaat en als luidsprekende telefoonversterker.
Nieuw! Er is een extra aanvullingspakket om de RE geschikt te maken voor
langegolfontvangst.

IE Intercom bouwdoos
De IE intercom bouivdoos compleel:
f 62,50

Gesprekken
over en weer
RE1

twee-transistorradio met
oortelefoon
f 42,50
RE1A aanvullingsdoos tot RE 2 f 17.50
RE2 drie-transistorradio met
luidspreker
f 58.50

PHILIPS LUIDSPREKERS
Een ruime keuze voor elk doel
Of het nu gaat om een radio, een versterker, een bandrecorder, een intercom of een omroep-installatie . . . elk
apparaat heeft een bijpassende luidspreker nodig. Het Philips programma luidsprekers biedt een zo ruime
keuze, dat u ook voor uw toepassing
precies het juiste type zult vinden.
De luidsprekers uit de Philips Kroonserie b.v. zijn ontworpen voor Hi-Fi
toepassingen. Zij voldoen aan de allerhoogste eisen en kunnen ook de strengste luisterproef doorstaan.

Bent u enthousiast voor Hi-Fi?
Hcbt u zo'n ideale versterker gebouwd
uit eeri van de Philips bouwpakketten,
of hebt u de apparatuur kant en klaar
gekocht? De Philips Kroonserie biedt
u de bijpassende Hi-Fi luidspreker.
Speciaal aanbevolen: de ,,9710"-luidsprekertypen. Ingebouwd in een goede
basreflexkast of akoestische box, een ga
rantie voor perfecte geluidsweergave
Duidelijke tekeningen van zelf te maken luidsprekerkasten vindt u in het
boekje ,,Philips Luidsprekerbehuizingen. voor zelfbouw"
Wilt u de hoge en lage tonen gescheiden weergeven?
De Kroonserie heeft
naast de universele typen ook luidsprekers die speciaal bestemd zijn voor de
weergave van lage dan wel hoge tonen.
Geheel nieuw is de AD 5201/S77,een
zeer speciaal geconstrueerde lagetonenluidspreker, ookleverbaarinhoogohm-

Met deze bouwdoos kan een complect
intercomsysteem worden gemaakt: oproepen en gesprekken over-en-weer
voeren! Van de zolder naar de kelder.
Van de keuken naar de schuur. Van
de kinder- naar de huiskamer. 'n Complete huistelefoon. En natuurlijk ook
te gebruiken als babyfoon.
Moeilijk om te maken? Valt mee, Philips heeft er een heel duidelijke handleiding bijgedaan. Als die stap-voorstap wordt opgevolgd is het resultaat
gegarandeerd prima. Niet solderen en
alles werkt op veilige batterijen. Het
systeem werkt geheel met transistors.
Fleurige, stevige kastjes. Door het uitschuiven of indrukken van een kunstantenne wordt de intercom aan of uit
geschakeld. In de doos zit 10 meter verbindingsdraad. Voor gesprekken over
een grotere afstand, behoeft deze draad
slechts te worden verlengd. De IE intercom is krachtig genoeg om zelfs
duidelijk verstaanbaar te zijn bij een
verbinding van het ene huis naar het
andere.

ige uitvoering. Samen met de 9710 M
(of de hoogohmige 9710 AM) en
een scheidingsfilter in een kast van b.v.
slechts 40 liter verkrijgt u hiermee een
rijke
onvervormde geluidsweergave
van 40 Hz tot 20 kHz.
Het luidsprekerscheidingsfilter kunt u
zelf maken met een van de Philips onderdelenpakketten (zie elders in deze
brochure).
Een tweede luidspreker: dubbel plezier van uw radio, grammofoon, bandrecorder enz.
Extra luidsprekers kunt u plaatsen
waar u maar wenst. Betere geluidsspreiding in de huiskamer, muziek in
de keuken, in de slaapkamers, overal
waar u rnaar wilt. Gezellig! Kies een
luidspreker uit de Philips Standaardserie. Speciaal aanbevolen: de typen
AD 3706 RM en AD 3806 RM.

Speciale doeleinden?
Aan luidsprekers voor inbouwdoeleinden worden wat afmetingen betreft,
vaak speciale eisen gesteld. Philips ontwierp hiervoor o.a. luidsprekers met
kleine diameter, ovale luidsprekers en
een luidspreker waarbij de magneet
voor de conus is geplaatst, zodat met
een zeer geringe inbouwdiepte kan
worden volstaan. Sommige andere typen leveren een bijzondere prestatie,
die hebben bijvoorbeeld een zeer hoog
rendement voor goede verstaanbaarheid (autoradio, oproepinstallaties),
of ze zijn speciaal op transistortoestellen aangepast.

AD5201/S77 (ondcr) saraen met de 9710.Mingebouwd in een kast van 40 1.
In deze opstclling
wordt over de 9710M een plastic kap aangebracht.

Let bij het maken van uw keuze wel
even op de juiste aanpassing aan b.v.
uw radio of versterker. Er zijn o.a.
„hoogohmige" en ,,laagohmige" luidsprekers. Meestal staan de gegevens
daarvoor bij de aansluiting op het toestel. Advies wordt gaarne verstrekt.

Brochure Philips Luidsprekers
Uitvoerige gegevens van alle Philips
luidsprekers en vele praktische aanwijzingen zijn opgenomen in een speciale
brochure. Vraag ernaar!

Tal van handige
elektronische apparaten op
eenvoudige wy
maken met

PHILIPS

onderdelenpakketten

Met Philips onderdelenpakketten bouwt u het elektronische gedeelte van tal van handige apparaten en systemen. U hoeft echt niet
beslist al ervaring met elektronica te hebben, want deze onderdelenpakketten zijn bijzonder praktisch uitgedacht. Juist ook voor
de liefhebbers van autorijden, modelspoorbanen en muziek zijn er tal van verrassende mogelijkheden.
Elk pakket bevat een montageplaatje met gedrukte bedrading en alle benodigde onderdelen. Volgens de aanwijzingen van de
duidelijke handleiding soldeert u de onderdelen een-voor-een vast in de daarvoor bestemde gaatjes in het plaatje — klaar!
Het werkt bijzonder eenvoudig en in weinig tijd maakt u zo zelf het elektronische gedeelte van b.v. een transistorversterker, een
tachometer, een knipperlichtcentrale, een luidsprekerscheidingsfilter of een elektronisch orgeltje. Denk er om, u maakt met deze
pakketten alleen maar de elektronische schakeling van het door u gekozen apparaat. De verdere benodigdheden, zoals kastjes,
verbindingsdraden, lampjes, metertjes en (voor het orgeltje) de toetsen moet u op andere wijze zelf maken of kopen. Dat is juist zo
praktisch, omdat u alles op uw eigen wensen kunt aanpassen. Probeert u het eens. U zult verbaasd zijn over uw prestaties.

Transistor- aanpassingseenheid
Voor aanpassing van b.v. een
kristal-toonopnemer op een
transistorversterker

Transistor - versterkers
De versterker-eenheden uit Philips onderdelenpakketten zijn voor vele doelemden bruikbaar
B.v. zonder nicer als eindtrap in trans is tor-radio's, voor een elektronisch orgeltje (samen
met pakket M 6508} cnz. Bovcndien in combinatie met een van de voorversterkers voor
grammofoon, microfoon, intercom (babyfoon),
telefoonversterker enz. Uitstekende geluidskwaliteit. Normaal hebben deze 4-transistorvcrsterkcrs een frequentlegcbicd van 80-3500
hertz. Door een bepaalde condensator weg te
laten bereikt u versterking Lot 30.000 hertz.
Directe energie-overdracht aan dc 8 ohm-luidsprcker (b.v! Philips-type AD 3416 SZ). Een
geluidssterkteregelaar met schakelaar is in het
pakket aamvezig maar is niet op het montageplaatje aangebracht om meer vrijheid te hebben bij de opstelling. Gevoeligheid: 25 mV.
Ingangsimpedantie: 9000 ohm.
Afmetingen: ca. 122 x 58 x 15 mm.
Er zijn twee uitvoeringcn. Het vcrmogen van
de 6 volt versfe is 350 mW, van de 9 volt versie
1,2 VV. Bij de eersle is het stroomverbruik geringer en kan dc batten] klemer zijii.
Philips onderdelenpakket
R6503 (350 mW-6 V)
Philips onderdelenpakket
R 6504 (1,2 W-9 V)
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Een handige ,,emitter-volgcr" voor vele toepassingen. Deze transistorschakeling werkt als
een impedantietransibrmator: hoge ingangsimpedantie, lage uitgangsimpedantie. De combinatie van transistor-aanpassingseenheid met
een versterker R 6503 of R 6504 is een complete grammofoonverstcrker voor kristaf-toonopnemcr. Gcschikt voor het maken van een
grammofoon in gang op elke willckcurige transistor-radio. Voorkomt brom in lange versterkerleidingen. Universele bouwsteen voor het
maken van mengversterkers.
Vlakke frequentiekarakteristiek: geen verlies
van lage of hoge tonen. Zeer gering stroomverbruik: ca. 0,5 mA. Batterijspanning 6 of 9
volt.
Afmetingen: ca. 53 x 48 x 20 mm.
Philips onderdelenpakket R 6505.
f 10, -

Transistor-voorversterkers
Deze schakelmgen vvorden gebruikt om de gevoeligheid van een versterkeringang te vergroten of om de verliezen tengcvolge van signaaldemping tc compenseren.
Een praktisch voorbeeld: de micro foonvoorverstcrkcr uit pakket R 6512 sarnen met de
universele voorversterker R 6514, via een geluidssterkteregelaar aangcsloteii op de ingang
van de eindversterker uit bouwpakket HF
309 (zie pag. 3 van deze brochure) geeft een
complete microfoon versterker ( i O - 1 5 watt).
Door in plaats van de R 6512 verschillende
voorversterkers via een keuzeschakelaar aari
te sluiten op de R 6514 en HF 309, wordt een
versterker met verschillende in gangs mogelijkheden verkregen. Door de keuzeschakelaar in
dit laatste voorbeeld te vervangen door een
aantal geluidssterkteregclaars (potentiometers)
ontstaat een mengversterker. De tussenschakeling van de R 6514 wordt in deze gevallen be-

nut om de gevoeligheid van het geheel op het
juiste niveau te brengen.
In deze zelfbouwserie zijn verschillende voorversterkers opgenomen, geschikt voor 6 V of
9 V batterijspanning. Ruim frequenticgebied
van enkele tientallen tot ca. 100.000 Hz dus
geen verlies aan hoge of lage tonen. Praktisch
geen vervorming. Zeer gering stroomverbruik
Geschikt voor aansluiting op vrijwel alle versterkers met transistors en elektronenbmzen.
De versterkers kunnen ondcrling worden gecombineerd.

Universele Transistor
voorversterker
Versterking 40 x. In- en uitgangsimpedantie
beide ca. 5600 ohm. Voor vele algemene toepassingen. Handige ,,bouwsteen" voor het maken
van mengversterkers en samengestelde voorversterkers. Afmetingen: ca. 53 x 48 x 17 mm.
Philips onderdelenpakket R 6514
f 10, -

Transistor microfoonvoorversterker
Geschikt voor elektrodynamischc microfoons
met ingebouwde transformator: ingangsimpedantie 50.000 ohm, uitgangsimpedantie 3900
ohm. Versterking 1 0 . x . Afmetingen: ca. 53 x
48 x 17 mm.
Philips onderdelenpakket R 6512
f 1 0, -

Transistor-voorversterker
met laagohmige ingang
Ingangsimpedantie nominaal 25 ohm, geschikt voor signaalbronnen met een impedantie tussen 3 en 200 ohm (b.v. elektrodynamische microfoon zonder transfermaior of
luidspreker gebruikt als microfoon in een intercom- of babyfoon-systeem). Uitgangsimpedantie 3900 ohm. Versterking 100 x. Afmetingen: ca. 53 x 48 x 1 7 mm.
Philips onderdelenpakket R 6513
f 10,-

Transistor- muziektoongenerator
Dit onderdelenpakket is geschikt voor eenvoudige en goedkoop te bouwen elektronische muziekinstrumenten. Voor luidsprekerwccrgave
aan te sluiten op vrijwel elke versterker of radio met grammofoonaansluiting. Met een nvjziektoongenerator kan b.v. een monofoon (eentoon-tegelijk) orgcltje worden gemaakt datca.
1,5 octaaf omvat ( 23 tonen: g t / m f2, ook de
tussenliggende halve tonen). De generator is
niet bedoeld voor andere toongebieden. Uitstekend te stemmen. Verrassende klankkleur.
Geschikt voor aansluiting van de vibrato-eenheid uit het onderdelenpakket M 6509.
Vervolmaking van het muziek instrument is
mogelijk door het uitbreiden van het aantal
muziektoorigeneratoren, zodat ook meer tonen tegelijk (accoorden) kunnen worden gespeeld. Het pakket bevat alle weerstanden
voor een zelf te maken klavier.
Dric transistors.
Voedingsspanning 9 volt; stroomverbruik ca.
2,5 mA. De uitgangsspanning is msielbaar.
Afmetingen: ca. 76 x 41 x 25 mm.
Philips onderdeicnpakket M 6508
f 20,-

Transistor-vibrato-eenheid
Elektronische vibrato-eenheid met een frequentie van ca. 6 hertz, waarmee de toonhoogtc van de muziektoongenerator M 6508
in een juist hoorbaar tempo kan worden gcvancerd. Daardoor ontstaat een bijzonder levendige klank. Op een vibrato-eenheid kunnen maximaal vier toongeneratoren M 6508
worden aangcsloten . Zeer gering stroomverbruik: 1 mA bij 9 volt. Werkt direct na inschakelmg. De uitgangsspanmng is instelbaar.
Afmetingen: ca. 76 x 41 x 25 mm.
Philips onderdelenpakket M 6509
ftl,-

Transistor-tachometer
Zorg dat uw motor niet over zijn toeren
raakt!

Toepassingsuoorbeeld van he I bouwpakket T 6502. Ingebouwd in een plastic doos en voorzten van een eenvoudig
lamparmatuur is hier een mooie noodknipperlamp voor auto's gebouwd.

1000 Hz Transistor-generator
Een ideale toonbron voor talloze toepassingen, waarbij een stable! en zuiver sinusvormig
signaal gebruikt kan worden. Voor morsecodetrainer, controle van stereo-installaties, vcrsterkers c.d., modulatie van meetzendersigrialen enz. Gecompenseerd tegen temperatuursmvloeden. Belastmg he eft geen invloed op de
frequentie. Uitgangsspanning max. 150 mV
bij een uitgangsimpedantie van ca. 150 ohm.
Vervorming kleiner dan 3%.
Voedmgsspanning 9 volt; stroomverbruik 3,5
rnA
Afmetingen: ca.71 x 48 x 15 mm.
Philips onderdelenpakket R 6506
116,-

Transistor-voorversterker
Voor bezitters van een versterker metelektronenbuizen biedt deze 2-transistor-voor versterker de mogelijkheid om op zeer eenvoudige
wijze een elektrodynamische microfoon ofeen
magnetodynamische toonopnemer aan te sluiten. Voedingsspanning 250 V bij 6 mA (kan
uit de versterker worden betrokken). Hi-Fikwahteit. Versterking ca. 78 x Ingebouwd
R.I.A.A.-correctienetwerk.
Afmetingen: ca 54 x 48 x 27 mm.
Philips onderdelenpakket R 6408
f26,-

Transistor kortegolfconverters
Ontvang kortegolfzenders met
een middengolf radiotoestel!
Bij de meeste radio-apparaten is het kortegolfgebied eigenlijk gebaseerd op de eisen die de
middengolf-ontvangst stelt. Het gevolg is dat

velen kortegolfontvangst rfiet kunnen waarderen door het moeilijke afstemmen, de dikwijls
wonderlijke stoorgeluiden enz. Dat het anders
kan, bewijzen de speciale communicatie-ontvangers, de ontvangers voor ,,landen overzee"
en de ontvangers voor zeevarenden.
Een ,,band-con verier'1 uit de Philips ondcrdelenpakketten R 6507 A t/m E, aangesloten op
een normaal middengolf radio-apparaat, heft
vcle moeilijkheden op.
De converter ,,vertaalt" namelijk de frequenties van de kortegolfzender waarop hij is'afgestemd, in een vaste frequentie die geschikt is
voor een middengolf-ontvanger. Uitstekende
selectiviteit en grote gevoeligheid door toepassing van het dubbelsuper-principe! Gevoeligheid 2,5 /*V voor 10 dB signaal/ruisverhouding. Spicgelonderdrukking ca. 35 dB. Zeer
geringe afmetingen: ca. 104 x 61 x 20 mm.
Twee transistors en dubbele afstemcondensator.
Batterijspanning: 9 volt.
Er zijn verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.
Philips onderdelenpakket:
R 6507 A voor de 50 m-band
R 6507 B voor de 30 m-band
R 6507 C voor de 25 m-band
R 6507 D voor de 19 m-band
R 6507 E voor de 16 m-band
elk f 37,Ook leverbaar voor grotere frequentiegebieden
R6507 F voor 5, 9- 10 MHz
(waarin 30, 40 en 50 m-band)
f 37.R 6507 H voor 10-18 MHz
(waarin 16, 19 en 25 m-band)
137,-

Transistor-schakelaar voor
automattsch parkeeriicht
Bij het invallen van de duisternis, of het uitgaan van de straatlantaarn om middernacht
ontsteekt deze transistor-schakelaar automatisch het parkeeriicht van uw auto — en dooft
het weer bij zonsopgang. Deze zeer kleine
schakelaar past bljvoorbeeld in een stukje plastic buis. Geschikt voor elke auto: 6 of 12 volt
accu, min of plus aan massa. Zeer gering
stroomverbruik. Maximaal vermogen van te
gcbruiken lampje: 2 watt. Inbouwaanwijzingen zijn in de handleiding opgenomen.
Afmetingen: ca. 10 x 64 x 20 mm.
Philips onderdelenpakket A 6405
IH.-

Met de onderdelen uit dit pakket kan het
elektronische gedeelte van een transistor-tachometer worden gemaakt. Met zo'n toerenteller kunt u overbclasting en daardoor onnodige slijtage van een verbrandingsmotor voorkomen. Bijvoorbeeld door te letten op de toerentallen van ;,maximum koppcl" (voor de
beste arbeidsprestaties en het gunstigste benzineverbruik van de motor) en ,,maximum
zuigersnelheid" (voor beperking van de slijtage bij langdurig gebruik). Universeel geschikt
voor alle typen auto- en bootmotoren(hehalve diesels), van 1 tot 8 cilinders, 2-takt of 4taki. De tachometer kan gebruikt worden bij
elke goede draaispoelmcter met voile uitslag
bij 1 mA. Aan te sluiten op de primaire
stroomkring van het ontstekingssysteem. De
voedingsspanning wordt geleverd door de accu. De tachometer is geschikt voor 6 of 12 volt
en kan worden aangepast op de plus of de min
aan massa. Het stroomverbruik is slechts 6
mA- de accu merkt er niets van! Bij dc handleiding zijn duidelijke aanwijzingen gevoegd
voor het ijken en afregelen, afhankelijk van
het type motor.
Afmetingen: ca 76 x 60 x 15 mm.
Philips onderdelenpakket A 6403
f30,-

Transistor- knipperlichtcentrale
Voor modelbouw (spoorwegen,
reclames enz.), noodknipperlamp e.d.
Deze elektronische knipperlichtschakelaar bevat geen bewegende delen en is dus germsloos,
storingvrij, praktisch onverslijtbaar en werkt
onmiddellijk na inschakelen. Het knippertempo is onafhankelijk van het aantal aangesloten
lampjes en omschakelbaar van 50-100 kn./min.
Met andere condensatoren zijn ook andere
frequenties mogelijk (tot 400 kn./min. voor
lampjes voor speciale doeleinden zelfs tot
50.000 Hz.
Voedingsspanning: 2 tot 20 volt (gelijkspanning). Maximaal te schakelen stroom: 1 ampere, dus b.v. 20 lampjes van 0,05 A — ofeen
12 W-gloeilamp op een 12 V auto-accu.
Afmetingen: ca, 81 x41 x 20 mm.
Philips onderdelenpakket T 6502
f 20,-

Transistorwisselknipperlichtcentrafe
Schakelt elektronisch twee lampjes ofgroepen
van lampjes beurtelings aan en uit. Gee ft een
bijzondcr realistisch effect bij model-ahobs
(automatische halve overweghomen).
Verder zeer aantrekkclijk voor reclamedoeleinden (blikvangers) of voor een wisselend
waarschuwmgslicht. De schakehng werkt op
gelijkspanningen van 6 tot 20 volt en levert tot
320 mA per uitgang. Het verdient aanbeveling dc beide uit gangen gelijkwaardig te belasten. Het aantal wisselingen bedraagt 30
per rninuut en is wemig afhankelijk van spanning en belasting.
Afmetingen: ca. 58 x 56 x 22 mm.
Philips onderdelenpakket T 6515
* «r~

ScheidingsfiKers
Waar aan de geluidsweergave van versterkers,
radio's bandrecorders hoge eisen gesteld worden kan men gebruik maken van speciale hoge- en lagetonenluidsprekers. Scheidingsfilters
zorgen ervoor, dat het uitgangsvermogen van
de versterker op de juiste wijze over deze luidsprekers of luidsprekergroepen wordt verdeeld.
Door deze maatregelen wordt een bctere spreiding van het geluid over de luisterruimte bereikt, tevcns wordt de intermodulatie-vervorrning vcrminderd. Dc schcidingsfilters in deze

serie verdelen het geluid in frequenties boven
en beneden 500 Hz. Ze zijn dubbel en symmetrisch (twee gelijke condensatoren en twee gelijke smoorspoelen). Bij gebruik van deze
Scheidingsfilters dient dc impedantie van zowel de lagetoiien - als de hogetonenluidspreker afzonderlijk gehjk te zijn aan de uitgangsimpedantie van de versterker. De smoorspoelen zijn uitgevoerd met verliesvrije C-kernen
voor een extra hoog rendement. Voor de verschillende uitgangsimpedanties zijn er verschillende typen Scheidingsfilters.
Philips onderdelenpakket R6601,
voor luidsprekers met een
impedantie van 7 ... 8 ohm
f 25,Philips onderdelenpakket R 6602,
voor luidsprekers met een
impedantie van 14 ... 16 ohm
f 26,Philips onderdelenpakket R 6603,
voor luidsprekers met een
impedantie van 800 ohm
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