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Jorden rundt i 2 5 oar
-Livet har kastet os sammen, sagde
Jan Hoekman i sin takketale ved
receptionen onsdag den 1. april.
Med det mente jubilaren, at det
ikke for 25 år siden stod klart,
at Danmark ville blive stedet, hvor
denne fest skulle fejres. Efter star-
ten hos Philips I Eindhoven har Jan
Hoekman virket for koncernen i
otte forskellige lande over hele
jordkloden, men det blev den danske
Philips -organisation, der stod for
festlighederne på 25 års dagen for
Jan Hoekmans ansættelse.

Læs mere om jubilæet på side 2-3.

Dine bestyrelsesrepræsentanter
SÅDANSER DE MEDARBEJDERVALGTEBESTYRELSESMEDLEMMERUD.
på generalforsamlingen 26. marts i Philips Industri og Randeis A/S blev de nye ansig-
ter i bestyrelsen præsenteret for deres fremtidige virke. Efter den mere officielle del
tog de medarbejdervalgte sig en uformel snak om forventningerne til arbejdet. Og en
ting var der enighed om : Du kan og skal bruge dine repræsentanter, hvis du mener,
der er ting de bør kende til for at udføre bestyrelsesarbejdet, så navnet medarbejder-
repræsentant ikke bare bliver en tom floskel. Så her er navne og ansigter:
(fra venstre) John Jensen, PEI, Verner Johansen og Ole Nielsen, NGI samt Kirsten
Topscpe-Jensen, hovedselskabet.

Compact disc
på vej mod
verdens-standard

Det japanske Matsushita har be-
kendtgjort, at firmaet vil gå ind for
compact disc-systemet, som Phi-
Iips har udviklet, til sine digitale

. audioplader. Philips betragter dette
som et vigtigt skridt hen imod at få
en international standard for syste-
met' som er blevet udviklet videre
fra dets oprindelige form i samar-
bejde med Sony.

Matsushita, der sælger Technics,
National, Qasar og Panasonic, har
valgt Philips compact disc System,
fordi det er det bedst egnede til en
verdens standard på grund af at det
er så kompakt, og fordi det har sto-
re muligheder for yderligere udvik-
ling.

Compact disc, der har en diame-
ter på 12 centimeter, har en spille-
tid på en time.

Det optiske, digitale compact disc
system bruger en laser til at aflæse
signalerne, som er indkodet i pladen.
Det sikrer en uforstyrret afspilning.
Lydkvaliteten er ikke påvirket af
ridser, støv, snavs eller fingeraf-
tryk. Derfor sikrer systemet en
endnu bedre lydgengivelse end de
konventionelle systemer, som er på
markedet i øjeblikket.

AP Navigator søsat .
. . . . . . . . . . . . . . . . side 3
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kilde. . . . . . . . . . . side 7



Jan Hoekman hyldet
på sin 25 års jubilæumsdag
Mere end to hundrede mødte op og
hyldede direkter-Jan Hoekman og
fru Lillian onsdag den 1. april.

Arne Echart holdt tale og over-
rakte personalets gave, et land-
skabs maleri af en bølgende dansk
kornmark.

Husets personaleforeninger og
klubber overrakte gaver i form af
bøger med historiske emner.

Fra idrætsforeningen lød en op-
fordring til direktør Hoekman om at
slutte op i motionisternes rækker,
og gaven, en jogging dragt med til-
behør, blev ledsaget af en invitation
til at være med Philips -holdet i
årets Eremttageløb.
J eg har opfattet signalerne
- J eg har opfattet signalerne. Med
disse ord indledte Jan Hoekman
sin takketale. Bøger, kunst og mo-
tionsudstyr tolkede Jan Hoekman
som en opfordring til i højere grad
at opprioritere fritiden.
- Jeg deltager nok ikke i Eremita-
geløbet, mente jubilaren, men jeg
vil følge opfordringen til at bruge
mere af min tid til fritidssysler.

I sin takketale beskrev Jan Hoek-
man sit spændende Philips -Iiv, der
har ført ham fra Australien og
Zambia i syd til Finland, Sverige
og Danmark i nord.

Arne Echart udbringer "et leve" for Jan'
Hoekrnan og frue efter at have overrakt
et Niels Nielsen-maleri som gave fra
medarbejderne.

,
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- Skulle jeg samlet udtrykke, hvad
de 25 år har indeholdt, vil jeg sige,
at de for mig har været en stadig
søgen efter balance.

Balance mellem hensynet til den
individuelle medarbejders tarv og
hensynet til helheden.

I talen som Jan Hoekman elegant
gennemførte på dansk, blev der kun
et enkelt tilfælde, hvor jubilaren
tog tilflugt til det engelske. Og det
endda for at citere vores danske
Kumpels velkendte gruk:
A problem worthy to attack
has the habbit of hitting back.

Visdommen i disse ord kommen-
terede jubilaren ved at sige, at nok
har den evige balancegang givet et
par grå stænk i håret, -men, til-
føjede Jan Hoekman, -det har været
særdeles interessant.

Familien har 25 års Philips jubilæum
I sin tale slog Jan Hoekman fast, at
en international karriere, som den,
han har været igennem, er utænke-
lig uden et godt familiernæssigt bag-
land.
- Og jeg siger tak til min frue for
hjælp og samarbejde gennem alle
årene. Familien er også gift med
Philips, så det er i virkeligheden
ikke mig, men hele min familie, der

Jan Hoekman og fru Lillian på vej ind til
receptionen. I baggrunden næsten skjult
bestyrelsens formand, dir-ektør S.A. Win-
delin.

kan fejre 25 års jubilæum i dag.
Jan Hoekman sluttede sin tak med

at sige, at det var hans håb,
at den krise, vi midlertidig er inde
i, snart må finde sin afslutning, og
det var ligeledes hans håb, at han
efter endnu nogle år i den danske
organisation måtte blive betragtet
som en rigtig dansk 25 års jubilar.

Efter en skål strømmede gratu-
lanterne til, såvel interne medar-
bejdere som gratulanter udefra, der
beviste, at nok har Jan Hoekman
kun været et år i Danmark, men det
har været et aktivt år, hvor mange
bånd og kontakter er blevet knyttet.

Gerda Frederiksen og P. Rigbolt kom med
Bje ls Verdenshistorie som gave fra Fæl-
lesklubben og Værkstedsfunktionærernes
Sektion.

Telefondir-ekter J. Rosbæk fra KTAS sagde
tillykke med en gammeldags vægtelefon,
der indeholdt cigaretmagasin, lighter og
minibar.
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Fra Siemens lykønskede selskabets admr-
strerende dir ektør Jørgen Huper og be-
styrelsens formand, dir-ektør Thomas
Nielsen.

Politikens Danmarkshistorie i 14 bind..
var den hilsen fra samtlige personalefor-
eninger , som blev overrakt af Willy El-
kjær og Poul Erik Bech.

Direkter A. Schmiegelow overrækker ga-
ven fra Privatbanken, en smuk porcelains-
platte. Han var ledsaget af direktør N. C.
Lissau.



A.P. Navigator søsat

Holder vi mon kursen? Finn Hendil (4. fra venstre) demonstrerer trods kulde og blæst
A. P. Navigatoren for de mange interesserede gæster, der var med på apparatets
"jomfrurejse ".

Mere end tyve journalister og andre
indbudte fulgte A. P. Navigator på
dens "jomfrurejse" ombord på
Mercantic II den 9. marts. Turen
gik via en afmærket rute ud midt i
Øresund, og den forløb fint. Der

var tre navigatorer ombord, en på
dæk og to under.

Deltagerne fik udleveret søkort
med den afmærkede rute, hvor de
såkaldte way points var angivet.
Way points er punkter, der angiver,

hvor kursen skal ændres, og som på
forhånd er indtastet i apparatet.

Under dæk var det ene apparat til-
sluttet en skriver, der viste, om
skibetunde r way-point sejladsen nu
også fulgte den angivne rute, og det
gjorde det. Demonstrationen var
vellykket og overbevisende, det
samme var interessen fra de ind-
budte.

Næste gang, A.P. Navigator op-
trådte på arenaen, var på den store
internationale bådudstilling HISWA
i Amsterdam 13. -22. marts.

Her var den simpelthen "prima-
donna" på standen. I Holland skal
A. P. Navigator sælges af et firma
ved navn Sailtron, som havde gjort
sig stor umage med at placere og
forhåndsomtale navigatoren, så in-
gen var i tvivl om, den var hoved-
attraktion. Udstillingen, der blev
besøgt- af mange tusind mennesker,
var A. P. Navigators første interna-
tionale ilddåb, siden er den blevet
.præsenter et i Sverige; hvor det som
i Danmark foregik i naturtro omgi-
velser , nemlig om bord på et skib.

Introduktionerne fortsætter i det
øvrige Vesteuropa, og til maj star-
ter leveringen af de første apparater
til lystsejlere Europa over.

Idrætsforeningens hilsen var en opfordring
til eget motion. Her kommer Preben Lau-
drup og Bent Frandsen med en jogging
dragt med tl lbeher ,

Bang & Olufsen var ved receptionen re-
præsenteret af dir-ektør Jens Thorsen og
drrektør Vagn Andersen.

Telegrammappen med den interessante
tegning (se forsiden) studeres af jubilaren
og professor Thor A. Bak, der er medlem
af Philips' bestyrelse.

Blandt receptionsgæsterne var også dr.
Susanne Madsen, direkter E. Krogh Ras-
mussen, Osram, fabrikant Ser en Madsen
og direkter Ole Madsen, SM-Iampen.

TAK
En hjertelig tak til alle med-

arbejdere for den hyldest, min
frue og jeg blev udsat for, da
vi den 1. april fejrede 25-års
dagen for min ansættelse hos
Philips.

Træningsdragten fra idræts-
foreningen vil jeg tænke alvor-
ligt på at slide, men bøgerne
og maleriet vil længe kunne
minde mig om den festlige dag.

Jan Hoekman
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Forrygende finale.I .år-ets
opfinderkonkurrence Hvad laver de danske piger?

Ak ja, ophavsmænd er desværre alt
for sandt.

Pigerne glimrer ved deres fravær
i den danske del af konkurrencen,
og det er egentlig mystisk, så me-
get mere som der er masser af pi-
ger med i den europæiske finale,
hvor de gennem de sidste årer lø-
bet med førstepræmierne .

De tyve tilstedeværende drenge
sled bravt i det med at overbevise
dommerne om, at netop deres pro-
jekt fortjente en førsteplads. Og det
var da heller ikke nogen ren skin-
forestilling, når dommerkomiteen
brugte en god time oveni den hjem-
lige forberedelse, før de kunne
trække sig tilbage for at fordele
præmierne. .

Mens de tyve deltagere dulmede
nerverne med henholdsvis sodavand
og diverse underholdning, voterede
dommerne i et andet lokale. Og
kort før frokost lå resultatet klar.

Så var det informationsafdelingens
tur til at stå på gloende pæle, for
hvad vi plejer at have flere uger til,
skulle nu være klar på halvanden
time. Dommernes udtalelser om
hvert enkelt projekt skulle forfattes,

Dommerkomiteens formand, professor Thor A.Bak lykønsker (fra ver:stre) Hartvig Ek- renskrives og mangfoldiggøres sam-
ner, Kaare Danielsen. og Jørgen Due med fer stepræmier-ne , De to projekter, computer- men med en pressemeddelelse, der
skakprogrammet Logichess 2.1 og "Home control unit" og deres ophavsmænd skal nu .. '
dyste på europæisk grundlag til maj i Bruxelles med unge fra 15 andre europæiske lande. blev delt ud hl aviser og fagblade,

der kom til præmieoverrækkelse
13.30. - Det mindede om en avis-
redaktion lige efter en uventet ud-
skrivning af folketingsvalg, men vi
nåede det.

Og alle, deltagere, dommere og
diverse officials var enige om, at
trods det forrygende tempo og de
spændte nerver, er dette måden at
slutte konkurrencen på.

Ti af de seksten projekter præ-
mieredes med kontanter, de reste-
rende seks fik bogpræmier, så de
kan studere deres specialer og bli-
ve endnu bedre næste år.

Blandt de to hovedpræmievindere
var en gammel kending, hvad kon-
kurrencen angår, nemlig Jørgen Due
fra Struer. Da han første gang var
med, var han 15. årig skoleelev.
Nu er han 20 og bliver til sommer
færdig med sin elektronikmekani-
keruddannelse hos B&O. så går tu-
ren til Odense,hvor han begynder
et studie til teknikumingeniør.

-Det er ikke mindst Phil '.pR-kou-
kurrencen, der har holdt mig til
ilden med min hobby, som nu også
bliver min levevej, smiler Jørgen.
Ser man på de projekter, han gen-
nem årene har deltaget med, viser
de klart han udvikling frem til det
professionelle stykke arbejde, han
deltog med i dette års dyst.

J ørgen vandt med en enhed til
kontrol af hjemmets funktioner,

- Og så siges det, at der ikke er
krudt i den danske ungdom. Den
sang synger Philips ikke med på,
efter at 'Tii år fik 46 synlige bevi-
ser på det modsatte i form af pro-
jekter til årets opfinderkonkurrence.

De første tolv år, konkurrencen
har været afholdt, har dommerko-
miteen foretaget den endelige bedøm-
melse på forhånd.

I år, altså trettende gang, udvalg-
te dommerkomiteen et antal finalis -
ter, der ikke var tildelt endelig pla-

Carsten Kjelde og Niels Jespersen kæm-
per for at overbevise dommeren, profes-
sor Per Gert Jensen om at deres projekt,
en power limiter , bør have en fin place-
ring.

cering forud for finalearrangemen-
tet 20. marts.

Ud af de 46 indsendte projekter
pegede dommerne på 16 projekter,
der skulle have chance for at kom-
me med. Philips inviterede derfor
de unge bag projekterne over til den
endelige dyst i foredragssalen på
Industrigården. Det viste sig, at 20
unge stod bag, og de ankom fulde af
forventning til den endelige og afgø-
rende snak med dommerne.

Forrygende, men sjovt .
Der var tryk på allerede fra de tid-
ligste morgentimer. Fire drenge
fra Christiansfeldt tog endda natten
til hjælp for at nå frem til Køben-
havn inden starttidspunktet klokken
ni om morgenen den 20.

Kvart 'over ni lignede foredrags -
salen en bedre elektronik work-shop,
med løse ledninger, omkringflyven-
de skruetrækkere og andre tegn på
hejt ryksaktivitet , for alle projekter
skulle være klar og "spille", inden
den samlede dommerkomite dukkede
op på arenaen klokken ti.

-Det er forrygende, men sjovt,
lød kommentarerne fra såvel delta-
gere og dommere.

I en time gik dommerne rundt og
fik demonstreret samtlige appara-

ter eller diskuterede lærde afhand-
linger med disses ophavsmænd ,



Michael Frilund Jensen med sit projekt, der ved første bekendt- Ca. 2000 arbejdstimer og flere års lommepenge ligger bag Hart-
skab kaldte på smilet, men faktisk er både en praktisk og fin sag, vig Ekner (tv) og Kaare Danielsens vinderprojekt, et selvudviklet
der kan fremstille de fineste print. computer skak-program.

som han kalder det. -Eller, som
han med glimt i øjet siger -en
"Home Control Unit", det kunne jeg
jo ligeså godt kalde den, for hvis
jeg nu kom med til den europæiske
finale i Bruxelles, så var det smart,
den hed noget på udenlandsk.

Den anden førstepræmie fik to
gymnasieelever fra Holte, der har
brugt 2000 timer af deres fritid og
godt 10.000 kroner af lommepenge-
ne på at udvikle et computer-skak-
program. De to, Kaare Danielsen
og Hartvig Ekner, skal med Jørgen
Due til Bruxelles i maj for at delta-
ge i den europæiske finale sammen
med unge fra 15 andre europæsike
lande.

Storm -P i Hillerød
Det er egentlig synd at gøre grin
med Michael Frilund Jensens

Stemningsbillede fra travlheden i fore-
dragssalen den 20. marts.

2-præmte projekt, men det er fris-
tende efter et overfladisk bekend-
skab.

Projektet ankom til Philips i slut-
ningen af januar i en stor papkasse.
Kassen indeholdt en nærmest antik
Nilfisk støvsuger, en gulvspand, en
trækasse med en lille skuffe i, et
akvarievarmeelement, diverse un-
derlige plastslanger og to dunke
med en ildelugtende mørk væske.
- Derfor Storm-P.

Michael kaldte selv sagen "print-
ætser og belysningsbox", og sande-
lig om ikke opstillingen gør det mu-
ligt for Michael at fremstille sine
egne print, endda i helt professionel
kvalitet.

-Materialerne, jeg bruger, skal
være nogle, alle har mulighed for at
skaffe, erklærer Michael, - og så
må de ikke koste særlig meget.
Michael er en praktisk mand. Han
er også økonomisk. Det er han nem-
lig tvunget til, han er gymnasieelev
og har kun de penge til rådighed til
sin hobby, han kan tjene ved at job-
be som altmuligmand på et apotek
udenfor skoletid,

Det er anden gang, han er med i
Philips -konkurrencen. Sidste år fik
han 3. præmie for et lysshow , der
også så hjemmestrikket ud, men
det virkede.

Michael har eksperimenteret og
opfundet, siden han var 12 år. Ke-
mien er den store og altoverskyg-
gende interesse, men også elektronik
og leg med optik optager ham.

-Min genbo og jeg leger nytårs-
aften hele året, fortæller Michael,
-det er ikke så få lysglimt, vi sen-
der ud i nattemørket, når vi arbej-
der med iltning af metaller (= fyr-

.værkeri) .
på spørgsmålet om, hvad frem-

tiden vil bringe, har Michael to
svar. Hvad den nærmeste fremtid
angår er målet at deltage i Odense

Kommunes og DaFFOs (Dansk For-
ening til Fremme af Opfindelser)
opfinderkonkurrence i Odense til
maj. Lysshowet fra sidste år skal
med i forbedret udgave.

Med hensyn til fremtiden i øvrigt,
er det Michaels hensigt at blive
professionel opfinder med en ud-
dannelse som kemiker som ballast.
-Indtil det kommer så langt, vil
jeg afreagere en gang om året på
Philips, smiler Michael.

TUREN GÅR TIL BRUXELLES.
Det smukke rådhus på Grand
Place i Bruxelles danner i
1981 rammen om Philips euro-
pæiske konkurrence for unge
forskere og opfindere.

En uges spændende ophold og
dyst om studie legater på til-
sammen 140.000 kroner står
på programmet, og godt 40 un-
ge fra 15 europæiske lande får
således mulighed for at knytte
venskabsbånd 'på tværs af
sprog- og landegrænser .

Finalen finder sted fra 17.
til 24 maj. HeId og lykke til de
danske deltagere.

5



Mr. Tai-pang CHANog mr. Ping-chin CHENGinvies i AF 2000's hemmeligheder af
Willy Sachse, der tester og afprøver AF 2000 i fabrikken i Jenagade.

Made in Hong Kong?
nej, i København

Legetøj, elektronik og meget mere
mærket "made in Hong Kong" er
kendt af enhver dansker meller 5
og 90.

Det et ikke så tit, det går den
modsatte vej - at borgerne i Hong
Kong finder betegnelsen "made in
Denmark" på varerne.

Det forhold er A.P. Radiotelefon
nu med til at rette op på, idet A. P .s
agent i Hong Kong har solgt et stort
antal AF 2000 mobiltelefoner til et
stort el-selskab, China Light and
Power Company.

Dette store selskab, der beskæf-
tiger ca. 6000 ansatte, forsyner en
trediedel af milionbyen med energi.

ChinaLight and Power Company
har foreløbig købt godt 300 mobil-
telefoner, heraf ca. en fjerdedel
med selektivt opkald, og de skal in-
stalleres i bilerne hos teknikere og
ingeniører, der fører tilsyn med
firmaets mange store anlæg.

Ligesom i Danmark er interessen
blandt større firmaer voksende med
hensyn til at få egen mobilradiosy-
stem. Men der er trængsel på nettet.
Fremover vil brugerne i Hong Kong
kun få den halve båndbredde til rå-
dighed på nettet, så AP 2000, i sin
senest udviklede form, er som
skræddersyet til at klare denne op-
gave.

Den sidste nye AP 2000 udgave
udmærker sig netop ved, at den i
forhold til tidligere udgaver har
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fuld kapacitet til rådighed på den
halve "plads". Hver kanal på Hong
Kong nettet råder over en bånd-
bredde på 25 KHz, det vil nu blive
reduceret til 12, 5 KHz på VHF-bån-
det, men det betyder med anvendel-
sen af vores mobiltelefon således
ikke nogen indskrænkning for bru-
geren.

Ordren til el-selskabet er spæn-
dende, fordi det normalt er agenten
i det pågældende område, hvor
apparatet markedsføres, der har
serviceforpligtelserne.

Det er imidlertid ikke tilfældet
her.

Det store Hong Kong firma har
nemlig bestemt sig for selv at ser-
vice re apparaterne.

Og hjemme står et specialværk-
sted med 12 mand parat til at instal-
lere og servicere de nye mobil-
radioer.

Derfor har firmaet sendt to tek-
nikere til Danmark for at blive op-
lært hos A. P. i Jenagade. Ping-
chin CHENGog Tai -pang CHAN
har været på skolebænken hos A. P.
folkene i tre uger i marts for at
blive fuldbefarne i opgaverne. Salgs-
ingeniør John Ankergaard , A.P. har
haft ansvaret for deres rotations-
uddannelse, som har omfattet både
teoretisk indlæring og praktisk ar-
bejde med teknikken i AF 2000
mobilradioen.

Philips Norrkoping , Sverige, har
rundet produktionen af den anden
million farve-TV modtagere.

Det skete 20. februar, og appa-
ratet, en tekst-TV modtager, blev
skænket som gave til de døves for-
ening i Norrkoptng ,

Det første svenske farve-TV blev
udviklet i midten af 60'erne og se-
rieproduktionen startede i 1967.

To år senere blev Nor rkoping et
af Philips koncernens udviklings-
centre på farve-TV området.

Vi bliver i Sverige. Philips Elek-
tronikindustrier AB i JarflHla har
fremstillet et nyt terminalsystem,
som skal i drift hos Svenska Jarn-
vager. Systemet afprøves i øjeblik-
ket på stationer i Stockholm, og der
er afgivet ordrer på 400 terminaler.
De skal lette billetekspeditionen og
pladsreservationen, og hjælper så-
ledes med til at mindske køen for-
an billetlugen.

Philips/Signetics og Motorola har
indgået en 5-års kontrakt om udvik-
ling af 16 bit M68000 mikroproces-
sorer . Målet er en omfattende
familie af integrerede kredsløb,
software produkter samt dertil hø-
rende udviklingssystemer, der til-
sammem udgør en helhed. Samar-
bejdet betyder, at man hermed har
skabt industriens stærkeste 16 bit
produktlinie.

KORT NYT
Århus Tandlægehøjskole skal have
nyt elektronmikroskop. Valget faldt
på Philips scanning elektronmikro-
skop SEM 505, som leveres i en
form, der ikke tidligere er solgt i
Danmark.

Mikroskopet skal anvendes af en
forskergruppe, der arbejder med et
projekt vedrørende sygdomme i
tandkød og emaljer, og med i grup-
pen er blandt andet skolens rektor,
der selv står i -spidsen for anskaf-
felsen.

Philips Telekommunikation A/S har
fra KTASmodtaget en ordre på en
EBX 8000 PABC til Flådestation
Holmen i København. Centralen skal
leveres i år og udstyres med gen-
nemvalg , så man kan ringe direkte
ind til de enkelte apparater udenom
omstillingsbordet, hvis man har et
tastaturapparat.



Til sammenligning med en almindelig glødelampe har PL-Iampen helt nye dimensioner
og former, der giver fabrikanter af belysningsarmaturer mange muligheder for at ska-
be nye og spændende lamper til arbejde og fritid.

PL-Lampen
en ny lyskilde

I marts 1980 præsenterede vi
SL-lampen - den før ste energibe-
sparende lyskilde, der passer i al-
mindelige glrpdelampefatninger.
Den var et resultat af Philips-la-
boratoriernes intensive og vedva-
rende forskning for at finde stadig
mere effektive og energibesparende
lyskilder, idet SL-lampen med et
watt-forbrug på kun 18W giver sam-
me lysmængde som en 75W gløde-
lampe.

Philips-forskernes bestræbelser
for yder ligere energibe sparende
lyskilder og nye produkter har igen
givet resultater: På Hannover-mes-
sen præsenterede vi en ny energi-
besparende lyskilde, som i princip-
pet er to sammensmeltede mini-lys-
stofr ør med en speciel sokkel.
Glimtænderen er indbygget i soklen,
hvilket sikrer en hurtig start.

PL-lampen, som den nye lyskil-
de kaldes, har en form og ster r else ,
der ger , at den er en interessant
og stor udfordring til arkitekter,
producenter af belysningsarmaturer,
badeværelsestilbehrpr, kekkener
m. v., som med PL-lampen vil få
store muligheder for at skabe et
godt og energivenligt miljø med
helt nye og utraditionelle belys-
ningsarmaturer .

PL-lampen vil komme på det
danske marked til efteråret i tre
størr-elser på 7,9 og 11 watt, hvil-
ket svarer til almindelige glødelam-
per på henholdsvis 40, 60 og 75W,
Energiforbruget bliver således for-

mindsket med 75%. Desuden har
PL-lampen mindst fem gange så
lang levetid som glede lampen , hvil-
ket er en stor fordel, hvis den er
anbragt i svært tilgængelige arma-
turer eller skal være tændt i lange
perioder.

PL-lampen er udviklet efter sam-
me princip som farve /82 lys stof-
rrpr, der har en varm lys farve og
samme gode farvegengivende egen-
skaber som glødelampen. Det ger
PL-lampen anvendelig på steder,
hvor der normalt anvendes gloda-
lamper og lægges vægt på et godt
lys mi lje ,

PL-Lampen er blevet vist på en række
møder, Philips Lampe har holdt med in-
stallatører. Her viser salgsingeniør Jens
Rasmussen (tv) den nye lyskilde frem un-
der en af disse sammenkomster.

på pension
Fra Philips Elektronik-Industri

A/S: Specialarbejder Karl Johansen,
31. marts efter 28 år hos Philips.

Montrice Bibi Alica Christensen,
3. april efter 13 år hos Philips.

Værkfer-er Tage Ruff går på pen-
sion den 30. april efter 27 års an-
sættelse ,

Døde
Fhv. værkfører i Philips Elektro-
nik-Industri Kaj Jensen, der blev
pensioneret med udgangen af 1980,
døde den 10. marts, 59 år gammel.

TAK
Hjertelig tak til alle, der var med til
at gere min sidste dag hos Philips
til et varigt minde.

Maren Terkelsen

Min hjerteligste tak til alle, som var
med til at gøre min sidste arbejds-
dag til et uforglemmeligt minde.

Arne Techt

Elektrisk
mini -dåseåbner
klarer problemet
i en håndevending
Det er ikke altid lige let at åbne då-
ser. Svage håndled og svigtende
fingerkræfter gør det næsten umu-
ligt at få dåser op med de velkendte
mekaniske dåseåbnere.

Philips lancerer nu en håndbetjent
elektrisk dåseåbner, der åbner alle
dåsetyper på et øjeblik, uden at det
koster anstrengelser.

Den er kompakt og let, et enkelt
tryk og dåsen er på plads, og dåse-
åbneren gør resten af arbejdet. Då-
seåbneren holdes i hånden og efter
brug er den let at gøre ren. Den fyl-
der næsten intet, og kan let finde
plads i køkkenskuffen.

Dåseåbneren er særdeles drifts-
sikker, og for folk, der bruger me-
get dåsemad, som f. eks. hunde- og
katteejere, er den en betydelig dag-
lig lettelse.

7



Så ta'r vi cyklerne frem ....
Kør med Philips
AMAGERRUNDT
søndag den 24. maj kl. 12.03.

Motionsafdelingen indbyder dig
atter i år til at stige på cyklen og
være med i Amager Bladets og Ama-
ger Cykelrings motionsløb Amager
Rundt.

Vi har på forhånd reserveret 50
pladser, og traditionen tro er der
rift om dem, så meld dig hurtigt.

Vi starter samlet fra parkerings-
pladsen foran lndustrtgården, Prags
Boulevard 80,hvor vi mødes kl. 11.15

Prisen for deltagelse er også i år
kr. 30. Så ta' cyklerne frem, og
kom i gang med at trampe i pedaler-
ne.

på gensyn, tilmelding til Erling
Kjær, lokal 2384.

De sidste brikker
er faldet på plads
Korrespondanceturneringen i skak
1979-80 er nu endelig færdigspillet.
Mester blev Max Andreassen med
E. Haurberg og S. Bacher på de
næste pladser.

Vinterturneringen 1980 er også
færdigspillet, og her blev resultatet
en 1. plads til Kurt Olsen. Nummer
to blev SØren Bacher og,tredieplad-
sen gik til Benny Frederiksen.

Kolonihavehus i sommerbyen Ejby-
Glostrup til salg. Grundarealet
424m2, heraf ca. 50 bebygget. Selve
huset består af stue + værelse 05 nyt
Vordingborg-køkken med olivengrønt
komfur m. emhætte og køl-fryse.>
skab. Alt indbo følger med. Over-
dækket terasse på 25m2. Desuden
findes værkstedsrum med skabe og
et nyt badeværelse m. grønne fliser
og sanitet. Vaskemaskine medfølger.
Pris kontant 82. 000 kroner. Henv.
(01) 60 41 09 efter kl. 18..

Løkken-Vesterhavet, lille sommer-
hus, -stue, soverum, køje rum , toilet,
køkken, legehus, garage. El-varme,
v/k vand, alt i el, s/h TV. Der skal
kun medbringes sengelinned, samt
håndklæder og viskestykker. 5 min.
gang til strand, 10 min. til centrum.
Ledigt indtil 26. 6. samt uge 27 og
28. Pris pr. uge 950, for 2 uger
kr. 1800. Henv. E. Laursen, lok.
Henv. E. Laursen, lok. 2504

Godt tredive husholdningselever fra Hvalsø-Såby Ungdomsskole besøgte onsdag den 4.
marts Philips Elapparat for at stifte bekendtskab med Philips mikro-ovne , I løbet af de
næste år kommer disse unge til at stå bag kødgryderne hos sig selv eller i større hus-
holdninger såsom restauranter, og derfor var interessen for fremtidige tilberednings-
metoder stor. Irene Nielsson, der jævnligt holder demonstrationer over det ganske
land, tog vel imod dem sammen med Warny Kofod, der har ansvaret for salget af
mikro-ovnene. Det blev til en spændende formiddag, hvor alle mikro-ovnens facetter
blev vist og fik interesserede kommentarer med på vejen.

Ny forbrugervenlig
kas sette båndfamilie
fra Philips

Takket være Floating Foil Security
er båndløbet ultra præcist og modul-
ationsstejen minimeret.

Så alt i alt repræsenterer den nye
båndfamilie bedre lyd og mindre
forvirring, hår den rette type bånd
skal vælges.Er du forvirret? Ellers bliver du

det efter besøg hos radiohandleren
for at købe kassettebånd.

Der findes idag uttallige typer og
fabrikater af de populære bånd på
markedet, og Philips har været med
til at bære ved til forvirringen ved
tidligere at have et kassettebåndpro-
gram på hele seks typer.

Men nu er det slut med at være
Philips -forvirret. Vi introducerer
et komplet program, hvor antallet
er skåret ned til fire. Det består af
det populære Ferrobånd, et nyt
Ultra Ferro og et nyt Ultra Chrome
bånd samt "excellencen" metalbån-
det.

Den tidligere betegnelse "Super"
er altså helt gledet ud.

Foruden at have fået nyt navn er
båndende også nyskabte hvad angår
selve kassettehuset, der er blevet
væsentlig forbedret.

Og Ultra Chrome-båndet er et
helt nyt "Crolyn" chromebånd som
giver væsentligt forbedret signal!
støj forhold i forhold til almindelige
chromebånd.

"Made in Philips"
Philiskopet ligner ikke sig selv

denne gang. Teksten er ikke "sat",
men skrevet på almindelig skrive-
maskine her i huset.

Når vi har valgt denne løsning,
skyldes det, at leverandøren af
sats er ramt af arbejdsgiverfor-
eningens lock-out.

Reproduktionen af fotos og tegnin-
ger foregår i forvejen her i huset,
så bladet er altså denne gang 100
procent "made in Philips".
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Seks brugte varmdriksautomater
(kaffe, te, kakao) fabrikat Witten-
borg sælges enkeltvis eller samlet,
uden garantiforpligtelse. Pris pr.
styk kr. 100 incl. moms.

Henvendelse til John Petersen,
Ejendomsforv. Industrigården, lo-
kal 2284.

PHILIPS TRYK


