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Service-Centret flytter
fra Herlev til Glostrup

Service-Centrets daglige leder, Finn Hougaard (til højre) sammen med en af kunder-
ne i det nye Service-Center i Glostrup.

Tilstrømningen var stor, da Ser-
vice-Centret i Glostrup slog por-
tene op den 2. november - efter at
22 medarbejdere i week-endten
fra lørdag morgen til søndag aften
havde ydet en enestående indsats.

Forhandlerne fra København og
Sjælland var indbudt til indvielsen,
og mange tog mod tilbudet om at se
de nye lokaliteter.

Det er Service-Centret i Herlev,
der har skiftet adresse til Glostrup.
De ca. 500 kvm, Service-Centret
nu råder over, giver i forhold til

Tidligt om morgenen mandag den 2. no-
vember klippede direktør Thorkil Mel-
dal snoren over og erklærede Service-
Centret åbent efter først at have takket
de mange medarbejdere for deres ind-
sats med den omfattende flytning.

lokalerne i Herlev store fordele
såvel for kunder som for persona-
le.

Værkstedet flyttes 7. december
Service-Centret er flyttet ind i et
afsnit af Philips Centrallager, og
derfor var en større ombygning
nødvendig før indflytningen.

Men efter omkring fem måneders
arbejde er det lykkedes at skabe
et attraktivt og spændende miljø
med et langt større salgsareal end
tidligere.

Foreløbig er det alene salgsakti-
viteterne, der er flyttet til Glo-
strup. Men mandag den 7. decem-
ber følger værkstedsafdelingen ef-
ter.

Dækker samme område
Service-Centret i Glostrup dækker
samme område som før i Herlev.

Philips Service-Centrene i Ring-
sted og på Amager fortsætter som
hidtil, men i Philips Service ven-
ter man, at mange forhandlere vil
benytte sig af, at de kan være me-
re fleksible i deres valg af
indkøbssted efter etableringen af
det nye center i Glostrup. Specielt
venter man grænserne flyttet mod
Roskilde og Køge, og at kunder der
i forvejen har ærinde i Glostrup,
også vil benytte det nye center:

Ændret
Philips-struktur
Philips har besluttet at ændre
koncernens organisation i Holland.
Selskabsstrukturen i den nye orga-
nisation betyder, at det nuværende
moderselskab "N. V. Philips Gloei-
lampenfabrieken" bliver et inter-
nationalt holdningselskab, som nu
omfatter koncernledelse og en
mindre stab. Dette holdningselskab
får i Holland to nye datterselskaber:
"Philips International B. V." (PI)
og "Nederlands e Philips Bedrijven
B. V." (NPB).

Opgaven for Philips International
B. V. bliver at planlægge og frem-
me koncernens politik, incl. pro-
duktpolitikken. Her samles såle-
des de internationale dele af stabs-
afdelinger og hjælpefunktioner samt
produktdivisionerne.
I Nederlandse Philips Bedrijven

B. V. samles hele den nationale,
hollandske Philips -organisation,
d. v. s. salget til det hollandske
marked, produktudvikling, produk-
tion og de til denne virksomhed hø-
rende hjælpefunktioner. Disse
hjælpefunktioner skal dog ikke ale-
ne betjene den hollandske organisa-
tion, men også yde hjælp til øvrige
nationale organisationer - samt til
funktioner inden for Philips Inter-
national B. V. og til koncernledel-
sen i N. V. Philips Gloeilampen-
fabrieken.

Koncernledelsen har udpeget
F. F. Otten, H.J. van den Berg
Jeths, F. L. van den Brand,
J.J. Tuyt og P.C.Viets som øver-
ste ledelse for "Nederlandse Phi-
lips Bedrijven B. V." med virkning
"fra 1. november.
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Starter man nu, og går frem efter bogen er der stor chance for, at selv familiens
yngste kan lære at spille julens sange ved hjælp af Musik Videopac'en og G 7000 hjem-
me-computer.

Spil julesange på
Videopac Computer G7000
Medarbejderne hos Philips Service
i Nlirnberggade har haft musik til
arbejdet det sidste stykke tid.

Det skyldes, at Philips netop har
introduceret en Musik-Videopac til
hjemmecomputeren G 7000.

Den nye Videopac gør det muligt
selv for helt uøvede at lære at spil-
le.

Jens Stovgaard, Service, har som
produktansvarlig haft det fornøje-
lige hverv at fungere som prøve-
klud for at se, om den medfølgen-
de instruktionsbog virkede efter
hensigten.

Det siges, at han gradvis er ble-
vet bedre, og på det sidste har de
velkendte toner fra "Sidste Stik"
klinget harmonisk ud fra hans kon-
tor.

God start på musikundervisning
Inden man beslutter sig for at an-
skaffe klaver, el-orgel eller flygel
og sende familien til musikunder-
visning, kan man med den nye
Musik-Videopac få en fornemmelse
af de grundlæggende begreber i
musikkens verden.
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Videopac'en er forprogrammeret
med øvelser, hvor man blandt an-
det kan lære nodesystemets opbyg-
ning samt øve sin takt- og harmo-
nisans.

Der følger et "klaviatur" med
Videopac'en. Det anbringes oven-
på G 7000's tastatur, og så spiller
man, som var det et klaver , man
havde foran sig. Der er nodenavne
på klaviaturet, og samtidig med,
man spiller, hører man tonerne og
ser noderne på TV-skærmen.

Musik-Videopac'en har 28 forskel-
lige toner, og man kan vælge at
spille i enten bas eller diskant.

Pauser og rigtige toneværdier
kan rettes til efter indspilningen,
hvor man tone for tone kan spille
melodien igennem, indtil den er
korrekt.

Prisen for den nye Musik-Video-
pac med instruktionsbog og klavia-
tur er vej1. 350, - kroner.

G 7000 hjemmecompute ren, som
med sine 36 Videopacs har mange
timers underholdning at byde på,
koster vej1. l. 595, - kroner.

Forårs-
fornemmelser
Man kan snyde kalenderen, hvis
man har vækstfremmende belys-
ning over sine spirende plantet.

Det beviste Philips Lampe på
standen i Bella Centret, hvor de
var blandt udstillerne på 2. inter-
nationale Blomster- og Gartneri-
udstilling 16. til 25. oktober.

I et lille bed var der sået salat-
planter, der spirede og groede, så
det var en lyst under hele arran-
gementet.

Udstillingen, der dels var bereg-
net for professionelle såsom gart-
neriejere, dels "almindelige" be-
søgende, viste lamper til alle for-
mer for plantebelysning. Der var
pendler til belysning af de hjemli-
ge stueplanter, så disse kan kvik-
ke op på et dystert hjørne fjernt
fra dagslys. Der blev også vist
lyskilder med vækstfremmende
egenskaber til drivhus brug.

En kasse med festligt røde
"brændende kærlighed" var taget
med for at demonstrere, hvor
godt kunstigt lys kangengive far-
ver.

Bagvæggen i standen narrede den
besøgende til at tro, at han eller
hun befandt sig i et stort drivhus.
Væggen bestor nemlig af en kæm-
pemæssig farvefotostat fra et
fynsk gartneri. Det dannede bag-
grund for et af de professionelle
armaturer.

At det har virket livagtigt, fik
man bevis på, idet en lille dreng
bad om lov til at komme ud i det
store drivhus.

Ialt blev blomsterudstillingen be-
søgt af 120.000 mennesker.

Blikfanget på Philips -standen var et bed
med små salatplanter, der ved hjælp af
en vækstlampe groede støt i de 10 dage,
blomsterudstillingen varede.



Philips-udstyr prikken over l'et
i Tirstrups nye lufthavnsanlæg
I mange år har Tirstrup lufthavn
haft afgangs- og ankomsthal i en
trang og utidssvarende lufthavns-
bygning, hvis udseende og størrel-
se fremgår af, at den lokalt har
heddet "bondegården" .

Det er slut nu. Torsdag den 5.
november blev en ny lufthavns byg-
ning taget i brug, og Tirstrup
Lufthavn er nu en af de allermest
moderne i Skandinavien. For Phi-
lips har den nye lufthavns bygning
betydet store ordrer på såvel be -
lysningsudstyr som udstyr til sfk-
kerhedsformål, information og
kommunikation.

Århusfolkene fra såvel Lampe
som AVShar haft travlt med at få
alt til at fungere op til den officiel-
le åbning. Det første fly med pas-
sagerer landede søndag den 8. no-
vember om morgenen, og foruden
flyforbindelse til København er der
også flyforbindelse til London, plus
en del chartertrafik.

Lys inde og ude
Philips Lampe har leveret ca. 200
gule S'oftline armaturer, der er
smukt afstemt med lufthavns byg-
ningens røde murstensvægge. Den
store parkeringsplads foran luft-
havnen får lys fra 70 Philips park-
lygter, ligesom det også er vore
vejarmaturer , der oplyser tilkør-
selsvejene. Endelig har vi leveret
projektører til standpladsbelysnin-

Den nye lufthavnsterminal i Tirstrup er med sine røde mure og den arkitektoniske ud-
formning i øvrigt en fryd for øjet. Philips-armaturer er med til at sikre smuk og funk-
tionel oplysning af anlægget, indendørs såvel som udendørs.

gen, hvor fem 30 m høje master
med hver fem projektører kaster
lys over de parkerede fly.

Skræddersyet højttalersystem
Århusfolkene hos AVShar også
haft travlt. Et af kravene til luft-
havnens højttalersystem var, at
man skulle kunne høre og ikke
mindst forstå, hvad der bliver
meddelt.

Philips kunne tilbyde et højttaler-

Fra et kontrolrum i lufthavnsbygningen overvåges sikkerhedskontrollen omhyggeligt
på en TV-skærm. To Philips kameraer er med til at sikre, at der ikke foregår lys-
sky ting i lufthavnen.

system, indrettet efter beregninger
af taleforstålighed med skyldig hen-
syntagen til netop den akustik, der
er i den nye terminalbygning.

Information og sikkerhed i top
Vi fik også ordre på levering af et
dækkende TV-kommunikations sy-
stem, som skal informere passage-
rer og personel om afgangs - og
ankomsttider og andre relevante
oplysninger.

Endelig har vi leveret et kamera-
systern til overvågning af sikker-
hedskontrol-pulten. Det gør det umu-
ligt for folk med skumle planer at
lave et "hold up", hvis sikkerheds-
kontrollen afslører våben eller
lignende. Et andet sted i bygningen
sidder hele tiden een og ser på, at
alt går rigtigt til. Sker der noget
uforudset, kan der tilkalds hjælp
uden gerningsmændenes vidende.

Ros til teknik og teknikere
Projektet er gennemført ved et for-
billedligt samarbejde mellem
Lampels og AVS's Århus-afdeling
og ingeniør Ingemann fra Wilken
& Wulff, et århusiansk ingeniør-
firma, der har været rådgivende på
hele projektet.

Borgmester Orla Hyllested roste
da også alle de teknisk ansvarlige
højt i sin indvielsestale .

så hvis turen en dag går til Tir-
strup, så se og lyt og glæd dig
over, at Philips -udstyr er med til
at sætte prikken over i'et i den
flotte nye terminal.
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I det 500 meter høje TV-tårn i Moskva
står der flere PTV-apparater fra Dan-
mark. (Foto APN)
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Ud og;se med PTV
Rejseholdet fra Jenagade, Preben
Hejberg og hans tre produktspecia-
lister , kommer overalt på jordklo-
den for at gøre det dansk udviklede
og producerede program af PTV,
professionelt TV-m åleudstyr kendt.

I 1981 har de fire specialister væ-
ret så langt omkring som USA,
Peru, Argentina og Brasilien i
vest til Malaysia, Taiwan, Japan
og Singapore i øst.

Preben Hejberg er selv netop
vendt hjem fra en tur til Sovjetunio-
nen, hvor Philips deltog i en stor
udstilling af telekommunikationsud-
styr.

Fra Zarens palads til Moskvas TV
Der var engang, hvor Edisons glø-
delampe betød en kolossal teknisk
landvinding. De, der kender til
Philips -konce rnens historie ved og-
så, at denne opfindelse blev star-
ten til vor verdensomspændende
elektronikvirksomhed .

I starten var det dog ved at gå
galt for Philips-brødrene. Ordrer-
ne til Philips -lampefabrikken i
Eindhoven var ved at slippe op,
men så fik firmaet en bestilling på
50. 000 glødelampe r til den russiske
zars vinterpalads i Sct. Petersborg
(det nuværende Leningrad), og den-
de ordre betød orden i økonomien
og fortsat eksistens for Philips-
brødrenes forretning.

Efter revolutionen i Rusland 1917
og frem til vor tid har det været
småt med Philips koncernens salgs-
aktiviteter i Sovjetunionen. Det for-
hold er imidlertid ved så småt at
ændre sig. I Eindhoven har man
indenfor de seneste år oprettet et
specielt kontor, der varetager kon-
cernens eksport til Sovjetunionen.

Gennem dette kontor har den dan-

ske PTV -salgsg ruppe fået knyttet
kontakten til det sovjetiske marked,
hvad angår PTV udstyr .:

Dansk udstyr i Moskvas TV-tårn
For to år siden drog John Anders-
son som den første fra den danske
PTV -salgsatdeltng til Moskva,
hvor Philips deltog i en stor udstil-
ling. Efter udstillihgen solgte vi en
del udstyr til det sovjetiske fjern-
syn, og Hejberg har en velbegrun-
det formodning om, at noget af ud-
styret befinder sig i Moskvas be-
rømte 500 m høje TV-tårn.

Kontakterne i Sovjet kan bl , a. ske
ved at benytte sig af et statsejet re-
klamebureau, som er eksperter i
at arrangere udstillinger og fore-
drag.

-Man henvender sig til bureauet
med sit tilbud om deltagelse, for-
tæller Hejbe rg , -og bureauet invi-
terer så mulige kundeemne r og
sørger for alt det praktiske om-
kring selve arrangementet.

,
1
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3000 km for at høre om PTV
I maj i år arrangeredes et sympo-
sium i Moskva med emnet tele-
kommunikationsudstyr . Ikke blot
var Hejberg rejst fra København
for at holde sit indlæg, men en af
tilhørerne var kommet helt fra
Uzbekistan - 3.000 km fra Moskva
- for at høre nyt om sin interesse.

Selvom østbloklandene har egen
produktion af såvel TV-måleudstyr
og anden elektronik, er der stor
interesse i Sovjet for vore måle-
instrumenter.

Men det er ikke helt så enkelt at
komme i kontakt med kunderne,
som vi er vant til i Vesten.

Blandt andet er det kun muligt at

Et kik ind i Moskva-udstillingens Philips-stand. I billedets øverste venstre hjørne
står der Philips på russisk. ,
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Preben Hejbe rg med det 300 sider store katalog fra SVJAZ 81, Moskvas store tele-
kommunikati onsudst il Iing . Trods sit omfang indeholder kataloget kun de produkter,
russerne selv fremstiller, lige fra video båndoptagere til parabolantenner.

få visum til et bestemt område, så
opsøgende forretningsrejser er
lidt vanskelige. Hejberg rejser
normalt på et såkaldt kommercielt
visum til Moskva. Det udstedes af
ambassaden i København og gælder
en bestemt periode, et bestemt
arrangement og et bestemt sted.

Udstedelsen afhænger af, om
man er accepteret som deltager i
en udstilling eller lignende, arran-
geret af det førnævnte statslige
bureau. Samme bureau har så sør-
get for alt omkring hotelreserva-
tion og tolke-bistand.

-Hvad hotelstandarden angår, er
den helt i top, sammenlignet med
den vestlige. Jeg boede sidst på
hotel "Kosmos", bygget til Moskva-
olympiaden 1980. Hotellet er på
25 etager, og fra den øverste eta-
ge, hvor jeg boede, var der en fan-
tastisk udsigt over Moskva, fortæl-
ler Hejberg, der netop er vendt
hjem fra endnu en Moskva-tur.

Philips på SVJAZ 81
SVJAZ, der nærmest kan oversæt-
tes til telekommunikation, er nav-
net på en stor udstilling, som af-
holdes i Moskva hvert 4. år i sep-
tember.

Her deltog Philips med en stand,
hvor vi viste et bredt udsnit af
koncernens produkter på telekom-
munikationsområdet.

Hejberg var med for at vise en

række måleinstrumenter, der for-
uden PTV-udstyr bestod af oscil-
lografer og andet måleudstyr.

Firmaer fra hele verden deltog i
arrangementet, der varede 16 da-
ge. En sådan udstilling bruges til
at afslutte forretninger, og mange
handelsdelegationer fra fjerne eg-
ne af Sovjetunionen kom på besøg.

På Philips -standen blev der i
løbet af de 16 dage underskrevet
millionkontrakter som afslutning
på kontakter, der er blevet etab-
ieret via eksportkontoret i Eind-
hoven.

Stor interesse for fremmed teknik
Omkring 100.000 mennesker be-
søgte udstillingen, der i week-
end'erne var åben for publikum.
Uden at fornærme nogen er det
tydeligt, at det mest moderne ud-
styr ikke laves i Sovjet. Derfor
var der også stor interesse for de
mange importer-er-s produkter.

Når Philips og andre interesse-
rer sig for det sovjetiske marked,
skyldes det, at Sovjet på grund af
sine naturrigdomme fremover bli-
ver en handelspartner, man må
regne med.

-Og, slutter Hejberg, hver gang,
vi sælger dem et PTV -måleappa-
rat gør vi lidt for den danske
handels -balance , der er negativ,
set i forhold til Sovjetunionen.

Sne-varsling
i Schweiz
med· sindrig
AP-indretning
A. P. Radiotelefon står bag en
Storm -P . -agtig indretning, der
gør vejvæsenets arbejde mere ef-
fektivt i Kanton Obwalden i Schweiz.

Tidligere boede en mand oppe ved
varslingsstedet i bjergene, og han
stod for aflæsning af sne- og tem-
peraturmåler.

A. P. Radiotelefon har løst opga-
ven ved, at der pr. radio automa-
tisk sendes lys - og lydsignal, når
der er faldet tre centimeter sne.
Signalet går til en central station
og til vejvæsenets vogne. Herfra
sendes et signal tilbage, et varme-
legeme aktiveres og sneen smeltes
bort.

På den måde kan vejvæsenet hele
tiden holde sig ajour om, hvor me-
get sne, der falder i bjergene og
sende sneplove af sted, når beho-
vet er der. En temperaturmåler
gør det muligt at reagere hurtigt
med saltning, hvis det bliver frost-
vejr.

En speciel anordning sættes til
om natten, sådan at der automatisk
svares tilbage til målestedet de
første gange, der kommer besked.
Et lys system fortæller, hvor man-
ge gange. Først når der er faldet
godt 20 centimeter sne vækkes
vagthavende, så snerydning og
eventuelt saltning kan sættes i gang.

Systemet er meget stabilt og har
nedstremsanordntng , sådan at det
kan fungere i al slags vejr.

Før A. P. kom til, var det vanskeligere
at spå om det alpine vejrlig.
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Nu er det jul igen!'•••
mandag den 7. december

Løsningen skal være redaktionen
i hænde senest

Traditionen tro har redaktionen
igen i år udfoldet sine kreative
evner og indbyder hermed læserne
til at deltage i en lille julespøg ,
hvor der er chance for at vinde en
række dejlige præmier.

Løs rebussen, og send løsningen
til Philiskopets redaktion på ved-
lagte Iøsntngsblanket.

Alle rigtige løsninger deltager i
lodtrækningen om:

1. præmie: 1 stk. Philips Quick-
master.

2. til 4. præmie: Mini quartz
digitalvækkeur,
samt 10 præmier hver på en Phi-
lips juletromme med fire kassette-
bånd.

Resultatet vil blive offentliggjort
i næste nummer af Phflrskopet ,
der udkommer lillejuleaftens dag,
ogede heldige vindere kan lige nå
at hente gevinsten, så den kan væ-
re med under træet på den store
aften.

Gevinsterne i årets julekonkurrence ud-
gør kun en lille del af det udvalg af go-
de tips og ideer til julegaver, persona-
lebutikken i J enagade har at byde på.
Sigurd Schou og hans kolleger har net-
op nu travlt med at fylde hylderne op
med årets mange julegaveemner.

Så er det lygtetid!
Fra nu af og helt hen i marts må-
ned er der mørkt både når du mø-
der og tager hjem. For bilejerne
betyder det, at lygterne skal være
i orden, ellers er det galt med sik-
kerheden.

Philips Lampe's nye "ta! selv"
system for autolamper , som findes

på servicestationer og i bilistbutik-
ker , indeholder 12 forskellige lam-
petyper, som dækker de 22 mest
almindelige bilmærker.

En overskuelig planche over reo-
len gør det let at finde frem til net-
op den lampe, du har brug for.
P. S. Kontroller også cykellygterne .
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40 års jubilæum

Arne Echart

Tirsdag den 15. december: Under-
direktør Arne Echart, Hovedsel-
skabet. Reception i mødelokale
416 kl. 10. 30.

3 nye underdirektører

Peter Afzelius Jørgen Bueh-Harisen

Carl Johan Mørck

Med virkning pr. 1. december er
udnævnt tre nye underdirektører i
Philips Industri og Handels A/S:
Peter Afzelius, Philips Service A/S,
Jørgen Buch-Hansen, Personale-
administrationen, og
Carl Johan Mer ck, A.P. Radiote-
lefon A/S.

Udnævnelser
Fuldmægtig E. Martinus Andersen,
A. P. Radiotelefon A/S, er udnævnt
til afdelingschef pr. 1. december.

Seniorprogrammør Arne Frederik-
sen, Organisation & EDB, er ud-
nævnt til fuldmægtig pr. 1. decem-
ber.
Overassistent Gert y Koch, A. P.
Radiotelefon A/S, er udnævnt til
fuldmægtig pr. 1. december.

På pension
31. oktober: Overassistent Gunnar
Møller, Philips Elektronik-Syste-
mer A/S, Århus, efter 40 års an-
sættelse.

Montrice Inga Thaulow Larsen,
Philips Elektronik-Industri A/S,
går på pension 11. december, ef-
ter 12 års ansættelse.

Direktør Edwin Dybdal blev lykønsket
hjerteligt af medarbejderne i Finax (det
store billede), da han fredag den 30. ok-
tober fejrede sit 40 års jubilæum. Men
der kom også mange kolleger og med-
arbejdere fra de forskellige Philips-
selskaber til receptionen på "416" for-
uden en meget lang række af forretnings-
forbindelser. På det lille billede er Le-
na Tolstrup ved at slutte sin rim-fulde
hyldest, mens Peter Thonning afslører
gaven fra kolleger og medarbejdere -
et Niels Nielsen maleri fra Vesterhavet,

. så nu kan jubilaren og hans frue også
nyde deres sommerhus-udsigt hjemme
i dagligstuen.

Tak
Hjertelig tak til alle, som ved per-
sonligt fremmøde, hilsener og ga-
ver var med til at gøre mit 40 års
jubilæum til en festlig og uforglem-
melig dag for min hustru og mig.

E. Dybdal

Dødsfald
Montrice Vera Hofling , Nordisk
·Gledelampe Industri A/S, døde den
28. oktober, 56 år gammel. Vera
Hofling blev ansat i NGI for 21 år
siden.

Ferieåret lægges om
i1982
Fra 1982 lægges ferieåret om, så
det går fra 2. maj til 1. maj.
Hidtil har ferieåret gået fra 2. a-
pril til 1. april.

Det betyder, at den ferie, du op-
tjener i 1981, skal holdes i perio-
den 2. maj 1982 till. maj 1983.

Det betyder også, at hvis du har
planer' om at holde ferie i april
måned 1982, så skal du gemme
nogle feriedage dertil. De kan ikke
som tidligere tages af det nye års
ferie.

F eriegodtgørelsen til månedsløn-
nede udbetales uændret sammen
med april måneds løn.
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I myrens fodspor
Dette billede af en poserende myre
er taget med et Philips scanning
elektronmikroskop SEM 505. Det,
myren er så venlig at vise os, er
en chip med et integreret kredsløb.
Foruden at komme på tætteste hold
af den flittige myre, giver det nye
mikroskop forbedrede forsknings-
vilkår for videnskaben. SEM 505
anvender lyslederkabler og er i-
stand til at forbedre signal støjfor-
holdet 200 gange sammenlignet med
tidligere kendte scanning elektron-
mikroskoper .

For læger og biologer betyder det
nye mikroskop bedre undersøgel-
sesresultater hvad angår celler, i
jern- og metalindustrien åbnes der
for bedre muligheder for at komme
metaltræthed i forkøbet, og i for-
bindelse med offentlig og privat
miljøforskning kan man få præcise
fingerpeg om udslip af forurenende
regparttkler ,

Størst i Europa og
nr. 2 i hele verden
Det amerikanske tidsskrift
"Electronics News" offentliggjorde
for nylig sin rangliste over de stør-
ste elektronik-foretagender i U.S.A.
og i resten af verden.

I U.S.A. gik North American Phi-
lips Corporation frem fra en 24. til
en 18. plads fra 1979 til 1980. Og
Philips er fortsat verdens største
elektronik-koncern uden for U.S.A.
og nr. 2 i verden efter IBM.

James Bond er blevet
agent for Philips
I den sidste nye James Bond film
"For your eyes only'", som ruller
over biografernes lærred i øjeblik-
ket, spiller Philips med, omend i
en række passive roller.

Philips har nemlig leveret for ca.
3 millioner kroner udstyr til fil-
men, lige fra små diktermaskiner
til store og fantasifulde tekniske
anlæg. I filmen forekommer blandt
andet en "Visual Identigraph",
som ved anvendelse af datateknik
bygger et ansigt op på en skærm
og siden giver en udskrift af navn
og andre data på den person, ansig-
tet tilhører.

I filmen spiller tastaturet til
bankterminalen PTS 6000 også en
mere dramatisk rolle end i virke-
ligheden. Ved hjælp af dette kan

man nemlig med et enkelt tryk
starte tredie verdenskrig.

Trods den megen Philips -teknik
er det dog stadig forrygende bil-
kørsler og de mange dejlige damer,
der omgiver James Bond alias
Roger Moore, der efterlader sig
det største og mest imponerende
indtryk på nethinden.

Nyt fra tennisklubben
Igen i år blev det vanskeligt for
KFIU at gennemføre holdturnerin-
gen på grund af dårligt vejr.

En enkelt kamp blev udsat fire
gange, uden at det af den grund
lykkedes at få den spillet.

Inden alle resultater er kendt kan
vi dog konstatere, at vi ikke hos
Philips har klaret os alt for godt.
Vi slutter i nederste halvdel af
kvalifikationsrække L

Philips interne tennisturnering
blev afviklet lørdag 3. oktober med
seks deltagere.

Næste år har tennisklubben en in-
vitation lig~ende til at afvikle tur-
neringen i Arhus, og vi stiler e!-
ter at holde den tidligere end i ar.

på tennis klubbens vegne

V. Simonsen.

7-tallet
Se her, Anders And fan!

Cirka 1000 stk. Anders And bla-
de i pæn stand sælges samlet for
500 kroner.

Freddie Gregersen, Trykkeriet,
lokal 2234.

Lejlighed til salg.
Moderne ejerlejlighed på 69 m2

sælges. Lejligheden, der er fra
1974, er beliggende i Hessensgade
ikke langt fra Philips.

Prisforlangende kr. 430.000.
Henvendelse:
Birger Vessel, lokal 3483.
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