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PHILIPS pA SPORET-
Philips-standen på El-Fair var
i år bygget op som en jernbane
med små, hyggelige stations-
byer.
Hver by havde sine produkt-
nyheder, der spændte fra sha-
vere, mixere og hvidevarer til
solarier og mikroovne.
Interessen for Philipsbanen
var stor - og medarbejderne,
der her er klar til afgang,
havde nok at se til.

DEN KAN DET HELE - Trods sin lidenhed, 27 centimeter på hver led, dækker dette nye
Philips-apparat alle de behov, den almindelige familie stiller inden for lyd- og billed-
området. Et godt sort/hvidt 9" TV sørger for bi/led-siden, og der er radio med FM/MB/LB.
Der er desuden et digital-ur, der blandt andet kan bruges som vækkeur, og som kan sørge
for at tænde/slukke, når den indbyggede kassettebåndoptager skal i brug. Apparatet kan
tilsluttes lysnettet eller bruges med batteri, for eksempel fra bilen eller båden.

Også Philips-medarbejdernes børn kan del-
tage i konkurrencen.

Kom ud
af busken
Har du gode ideer - så kom ud af busken.
Sådan lyder opfordringen til at være med i
Philips 13. europæiske konkurrence for
unge forskere og opfindere. Alle unge mel-
lem 12 og 21 år kan være med, og emne-
valget er ubegrænset.

Tilslutningen har hidtil været sløj blandt
Philips-medarbejdernes børn - så her skal
lyde en opfordring til at få også dem i gang.
Også pigerne, der tidligere har været sær-
deles tilbageholdende med at deltage.

Tag en Ide-pjece med hjem - de ligger i
frokost-stuerne fra sidst i september.
Måske var det noget for dit barn at deltage.

Præmierne løber sammenlagt op i godt
150.(){)()kr. - og vinderne af den danske del
af konkurrencen kommer en tur til Bruxel-
les, hvor den store finale finder sted.

Filmforevisning
for medarbejderne
I anledning af 100-året for opfindelsen af
glødelampen har Philips produceret en film
om lyskildernes udvikling. »Highlights« er
filmens titel, og den viser også, hvordan de
forskellige lamper rent teknisk er bygget
op. Den er rig på praktiske eksempler på,
hvor vigtigt det er at anvende den rigtige
form for belysning i forskellige sammen-
hænge. Filmen udlånes fra midten af okto-
ber gennem Philips Skole Service til brug i
undervisningen i lyslære.

Highlights er underholdende og lærerig,
og Philips Skole Service giver alle med-
arbejdere mulighed for at se den onsdag
24. september kl. 16.30 i foredragssalen på
Prags Boulevard 80. Filmen har dansk tale
og varer 36 minutter.



Video .2000;gruppe
De mange elektronik-firmaer, der har til-
sluttet sig det nye »Video 2000«-system,
introducerer i disse og de kommende må-
neder deres forskellige versioner af TV-
båndoptagerne.

Det samarbejde, der eksisterer mellem
disse firmaer, udbygges nu herhjemme
med etableringen af en »Video 2000-grup-
pe«, hvori deltager B&O, Dux, Grundig,
Luxor, ITI og Philips.

I gruppen vil der ske en udveksling af
erfaringer med det nye produkt samt en
koordinering af fælles opgaver.

Samtaleanlæg der ikke forstyrres af støj
Philips har netop introduceret et nyt mi-
kroprocessorstyret samtaleanlæg. Det er
samtaleanlægget M 100, der på afgørende
punkter er blevet forbedret. Det er stadig
Duplex, det vil sige, at efter et opkald kan
begge personer tale sammen uden at der
skal betjenes knapper. Samtaleretningen
er talestyret. Tidligere har der ved tale-
styring været problemer med uvedkom-
mende støj - disse gener er nu fjernet med
en såkaldt DUCO (DUplex COntroller).
Det er kort fortalt et kredsløb, der analyse-
rer lydindholdet og de akustiske forhold i
det pågældende lokale, og som derefter
automatisk justerer eller fastholder tale-
styringen. Elektronikken kan altså skelne
mellem den menneskelige stemme, der
skal styre taleretningen og uvedkommende
støj, der ikke må ændre den.

Det nye mikroprocessorstyrede apparat
har andre nyheder, nemlig en fire-trins
styrkeregulering, og der er mulighed for
direkte opkald til den, man lige har kaldt
forgæves. Det kan udbygges med direkte

opkald til 12 forskellige personer. Appara-
tet fremtræder i øvrigt i et helt nyt mo-
derne design.

Som ved tidligere modeller er der en
praktisk og bekvem navnerulle med plads
til 70 navne. Apparatet kan gøres iavtta-
lende med en mikrotelefon, og det kan
tilsluttes alle tidligere M 100 anlæg.

Transportabelt solskin til fornuftig pris
Så er det ved at være slut med sommer-
solen for i år. Skal den gode kulør friskes
op, er det nødvendigt at ty til det inden-
dørs solskin. Der er også mange, der på

grund af den lunefulde danske sommer
kun fik flirtet overfladisk med solen, men
det er der råd for.

På El-Fair 80 i Bella Centret introduce-
rede Philips et bord-solarium, der på en
uges tid kan give en dejlig brun kulør. Skift
sommerens liggestol ud med en behagelig
stol, og brug en halvafslapningstime til lidt
indendørs soldyrkning. Så er kuløren sikret
i den mørke tid.

Bord-solariet, der er let at transportere,
er et UV-A solarium. Det vil sige, at der i
solariet sidder specielt udviklede lysrør,
der uden at huden først bliver rød, giver
den brune farve. Der er seks 60 cm lange
lysrør i bord-solariet, nok til, at brune
ansigt, arme og overkrop på en gang.

Som navnet siger, kan solariet placeres
på 'et bord eller lignende. Som ekstra
udstyr fås desuden et stativ, der gør det
muligt at flytte solariet hen over sengen
eller en behagelig stol. Den lange ledning
gør også sit til, at det kan anvendes overalt.

Vægten er på kun 7,5 kg, og omfanget er
heller ikke voldsomt, kun 74x38x 10cm.

Den vejledende forbrugerpris er kun
1695,- kr.

Philips har i Kuwait fået en rekordstor
ordre på 37 mil!. gylden (105 mill. kr.) på et
hajspændingskabel-projekt.

DET BRITISKE Philips-selskab kommer
til at stå for den første europæiske produk-
tion af video-plader. Pilotproduktionen be-
gynder i andet halvår af 1980 - ifølge pla-
nerne skal VLP-systemet introduceres i
Europa i 1981-84.

SAUDI-ARABIEN - Philips har sammen
med L. M. Ericsson fået en supplerings-
ordre fra Saudi-Arabien på 1,6 mia gylden
(ca. 5 mia. kr.) til udvikling af et moderne
telefonnet. Ordregiver er det saudi-arbiske
ministerium for post.- telegraf- og telefon-
væsen.

BBC har bestilt otte nye kamera-systemer
hos Pye i England. Systemet omfatter LDK
14 letvægtskameraer og gør det muligt at
arbejde fra LDK 5 kameraets basis-station
via en interface unit. Det betyder, at LD K
14 kameraet kan arbejde med samme fleksi-
bilitet som LD K 5 kameraet.

Samtaleanlægget M100 er blevet installe-
ret ombord på det amerikanske hangarskib
»Constellation«: Der skulle 128 hovedsta-
tioner til, og installationen tog fire mænd
tre måneder.

Totalmarkedetfor farve-TV ventes at blive
på 1,8 mill., skriver det engelske Philips
Post. Herafventes Philips at tage sig af 17
procent.

INDUSTRIGARDEN får pr. 1. oktober
fælles adresse: Prags Boulevard 80. Denne
ændring sker i forbindelse med facade-ar-
bejdet, hvor indgangen i Holmbladsgade
133 helt sløjfes.
Undtaget fra adresseændringen er Dux
Radio og TV og Finax, der fortsat benytter
adressen Strandlodsvej 2.

• Fra Amager til Vatikanet. UH900 cen-
tralen, som betjente fabrikken fra 1973 til
1977, blev som før omtalt i Philiskopet
solgt til Italien. Det er siden blevet installe-
ret i en præsteskole i Vatikanet.

• KTAS har hos Philips Telekommunika-
tion bestilt to EBX 800 centraler til stats-
administrationen. De skal stå i den indre by
og sammen med centralen i Udenrigsmini-
steriet, som blev taget i brug for få måneder
siden, udgør de et integreret kommunika-
tionsnet.



Dansk Pbilips-mandtovM
til Grækenland

Halvanden dag var al den betænkningstid,
Kjeld Steen, Philips Data Systemer, fik,
før han skulle sige ja eller nej til to års
udstationering i Grækenland. Og det er
slet ikke umuligt, at det var derfor, han
sagde ja til jobbet.

- Har man tid til at vende og dreje
spørgsmålet, ender det bare med, at man
ikke tør, siger han. Det er jo besværligt at
flytte til et andet land, men da man ikke
kan løse problemerne på forhånd, er det
nok bedre at springe ud i det end at sidde
og fundere over dem på forhånd.

Modernisering
Det er Grækenlands indtræden i EF, der er
baggrunden for Kjeld Steens udrejse l.
januar. Landets bankvæsen skal moderni-
seres, og i den forbindelse har den statslige
landbrugsbank købt et bankterminalsy-
stem hos Philips. Og da den græske Philips-
organisation ikke hidtil har haft nogen
data-afdeling, skal Kjeld Steen dels tage
sig af opbygningen af organisationen og
uddanne de græske medarbejdere, dels
være med i selve systemudviklingen og
indkøringen af systemet i banken.

Programudviklingen foregår i Philips'
udviklingsafdeling i Stockholm, og Kjeld
Steen rejser midt i september dertil sam-
men med fire græske medarbejdere. Der er
afsat tre uger til det forberedende arbejde,
mens selve programudviklingen varer om-
kring et år og er delt op i to afsnit. Første
etape skal være færdig i april/maj måned,
hvor maskinerne skal installeres.

Kompliceret
Det er det allernyeste inden for bankter-
minaler , der skal leveres til Grækenland -
ja faktisk er det endnu ikke på produk-
tionsprogrammet, hvilket komplicerer
foretagendet en del. Det gør heller ikke
sagen lettere, at såvel skærm som printer
skal kunne skrive med græske karakterer,
så der skal laves en speciel mikro-proces-
sor, og at der skal tages hensyn til de
mange specielle græske bankregler .

En anden komplikation er det græske
bureaukrati, der med Kjeld Steens ord er
gigantisk. Den mængde papir der kræves
for at få lov at importere maskinerne, og
den tid det tager, virker frustrerende. Men
da alle kender problemerne, bliver kun-
derne ikke overraskede, hvis tingene træk-
ker ud. Så må vi blot passe på, at det ikke
bliver en sovepude for os, siger han.

Lærer græsk
Kjeld Steen og hans kone vil bruge efter-
året til at lære græsk. Arbejdssproget er
ganske vist engelsk, men man kan ikke bo i
et fremmed land uden at kunne sproget,
mener de. Også i det daglige arbejde vi det
være en fordel at kunne græsk, for når
grækerne bliver ivrige, slår de automatisk
over i deres eget sprog.

Det er ikke første gang Steen skal bo i et
andet land. Sidste år var han udstationeret
i tre måneder på Philipinerne, og han har
desuden sejlet et år som maskinist.

Egentlig skulle han have været maskin-
mester, men da det ikke er særligt forene-

Kjeld Steen glæder sig ti! at komme afsted - og synes, at flere burde rejse ud.

Kjeld Steen tog en hurtig beslutning.

ligt med et familieliv at sejle, blev han i
stedet svagstrømsingeniør , og han har de
seneste ni år været ansat i Philips Data
Systemer.

Forståelse
- Jeg har altid gerne villet ud og se mig
omkring. Og ikke på 14 dages turistrejser.
Det er for kort tid, hvis man skal have et
indtryk af et andet land. Jeg vil gerne
opleve fremmede kulturer, og derigennem
finde ud af, hvorfor tingene er, som de er.
For eksempel hvorfor nogle lande har sty-
reformer, som vi herhjemme mener 'er
forkerte. Det er jo ikke sikkert, vi har ret.

- I det hele taget, synes jeg, at langt flere
skulle rejse ud. Og jeg er overbevist om, at
verden ville være fredeligere, hvis vi
kendte mere til hinanden.

I den forbindelse kan det godt undre
Kjeld Steen, at så få benytter sig af den
mulighed, man som Philips-ansat har, for
at komme til at arbejde i udlandet. Det
giver også mulighed for at få erfaringer,
der kan bruges i det fortsatte arbejde her-
hjemme eller andre steder i verden. Men
han erkender, at det kan være vanskeligt at
rejse ud - især hvis man har børn i den
skolepligtige alder.

- Min egen søn på 15 år er ikke interes-
seret i at komme med til Grækenland, men
flytter i stedet sammen med sin mormor.
Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke griber
chancen for at komme ud, men lad os nu se
hvad han siger, når han har besøgt os
dernede.

- Det kan være, han skifter mening, når
han opdager, at det er sommer hele året i
Grækenland.

i 7-taR1!t
ex .

Skal du have nyt farvefjernsyn? Jeg skal
bruge et CTV som gave. Fra årgang -72
eller nyere - gerne defekt. John Baum-
garten, Service, Glostrup, tlf. 02 - 454333,
lokal 275.



I 25 ÅRS JUBILÆUM I

Else Lemvigh Sv. E. Palm

Molly Lund

Torsdag den 2. oktober: Sekretær Else
Lemvigh, Philips Elektronik Industri A/S.
Reception k!. 10.30 i mødelokale C i Jena-
gade.

Torsdag den 2. oktober: Røntgeningeniør
Sv. E. Palm, afdeling for Medico-Syste-
mer, Odense. Reception k!. 10.30 i
Odense.

Fredag den 10. oktober: Montrice Molly
Lund, Philips Elektronik Industri A/S.
Reception k!. 10.30 i mødelokale C i Jena-
gade.

Tak
En hjertelig tak for den opmærksomhed,
der blev mig og min familie til del på min
uforglemmelige jubilæumsdag. Tak siger
jeg også for alle de dejlige gaver.

Preben Svensson

Hjertelig tak for al opmærksomhed ved
min 60 års fødselsdag og i forbindelse med
min afgang på efterløn.

Inger Hansen (Musse)

Gennem Philiskopet vil jeg gerne sige tak
til alle, der på særlig måde tænkte på mig,
da jeg gik på pension.

E. Bloch

Den dag glemmer min familie og jeg aldrig!
Tak til alle, der var med til at gøre 25-års
jubilæet til en fest for os.

Henning Bjerno

Dødsfald
Kasserer Tove Worm, Hovedselskabet,
der gik på pension i 1976 efter 30 år hos
Philips, døde den 31. maj, 66 år.
Lagerforvalter Ib Worm, Hovedselskabet,
der gik på pension i 1975 efter 29 år hos
Philips, døde den 3. august, 70 år.

HENNING BJERNO, informationschef, fik en
bragende hyldest ved sin 25 års jubilæumsrecep-
tion 15. august. 100 balloner - 25 fra hver af
pigerne i hans afdeling - blev udsat for nipsenåle-
angreb, hvorefter alle gratulanter sang Bjernos
pris, nedfældet i en særudgave af Philiskopet.
Kollegernes gave, en cykel, kondisko og rygsæk
blev overrakt af Alice Haxholm, og Preben
Laudrup målte med et sindrigt apparat hylde-
stens vælde.

Udnævnelser
Fuldmægtig Jørgen Bakke er udnævnt til
afdelingschef i Philips Radio pr. 1. okto-
ber.
Systemchef Henk Giezeman er udnævnt til
afdelingschef i Philips Data Systemer pr. 1.
august.
Repræsentant Claus Korsgaard er udnævnt
til fuldmægtig i Philips Radio pr. 1. okto-
ber.

På pension
30. september: Overassistent Ane-Mari
Larsen, Hovedselskabet, efter 20 års an-
sættelse.
Overassistent Arvid Prip, Philips Lampe
A/S, efter 24 års ansættelse.
17. oktober: Montrice Inger Jensen,
Philips Elektronik Industri A/S, efter 25
års ansættelse.

Idekassen
Pehr Olsen, MPE, har fået 1500 kr. som
belønning for at sætte nogle drejelige hjul-
sæt under montagebåndene, når de skulle
flyttes. Et helt langt bånd kan derved
flyttes på een gang, og der spares den
besværlige, kostbare og tidsrøvende adskil-
lelse og samling af både trykluft, udsug-
nings- og elinstallationerne langs båndet.

Kurt Bøje Pedersen, SFG, har fået en
opmuntring for et forslag om forbedring af
opspænding af billedrør.

Steen Carlsen, PYT lab, får en opmunt-
ring for et forslag om ekstra støjdæmpning
af en autoradio.

Bridge-turneringen slut
Philips sommerturnering i bridge havde i år
120 deltagende par, heraf ni fra Philips.
Peter Lund/S. Godtfredsen vandt turne-
ringen.

Peter Lund har i øvrigt to gange tidligere
vundet turneringen sammen med Knud L.
Rasmussen. Denne blev i år sammen med
P. Nørring placeret som nr. 10. Birthe
Othrnar/Leif Egeskjold vandt overbevi-
sende C-rækken - blandt andet på grund af
en meget fin pointhøst i runden mod
Majken/Kurt Olsen, der opnåede en tien-
deplads.

Turneringen blev ledet af G. Nielsen, S.
Sørensen og E. Eriksen fra KFIU, der blev
rost for den måde, turneringen ledes på -
med plads til det sportslige i en hyggelig
atmosfære.
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