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50-års jubilæum i Klub 56

Fredag den 28. oktober markerede Klub 56, specialarbejdernes faglige klub på Philips, sit
50-års jubilæum med reception om formiddagen i Jenagade og midddag om aftenen.
SE REPORTAGEN OM BEGIVENHEDEN pA SIDE 6.

Måneskud

Det kunne se ud som det første golfmesterskab på månen, men billedet er et trickfoto, en
fotografisk komposition, udført af Philips Analyticallaboratorierne i Eindhoven.
Forgrunden, som til forveksling ligner et månelandskab, er optaget ved hjælp af et Philips
scanning elektronmikroskop, og er i virkeligheden en mange gange forstørret metalpreoe,
hvor den virkelige diameter af de største overfladekugler er på knap 0,1 mm.
For at opnå de viste proportioner, vil det være nødvendigt at reducere golfspillerens størrelse
til 117500 af hans naturlige størrelse.

Har du
·check på
billygterne?
Med den geografiske placering, Dan-
mark har, må vi nu og i de næste
måneder leve med, at det er mørkt en
stor del af døgnet. Rådet for Større
Færdselssikkerhed og politiet har som
sædvanlig gjort et stort arbejde for at
gøre bilisterne opmærksomme på,
hvor vigtigt det er at have korrekt lys
på bilen.
Den netop startede lygtekampagne
har jo nok fået de fleste til at kontrol-
lere, at lygterne er i orden, men en
skønne dag går den pære og hvad så?
Philips Lampe har et stort udvalg af
autolamper, der er sat i system i en
overskuelig -ta' selv- reol.
For yderligere at hjælpe bilisterne har
Philips Lampe nu også fremstillet en
mærkat, der er lige til at sætte fast i
bilen, på klappen til bagagerum eller
motorhjelm eller hvor man selv finder
det mest praktisk. På mærkaten er
der plads til at notere, hvilke typer
Philips autolampør, der hører til i de
forskellige lygter. Går der en pære er
det blot at tage den rigtige type i
Philips -ta' selv- systemet.
På lygtemærkaten er der også klister-
mærker til børnene. I øvrigt fortæller
Philips Lampe, at mærkaten kan fjer-
nes uden at efterlade irriterende re-
ster af papir og lim.
Få en lygternærkat ved henvendelse
til SØren Høegh, lokal 2794, så har du
fremover let ved at få netop den
lampe, du har brug for, når lyset
svigter.



H. c. Ørsteds mindestuer
flyttes for Philips-penge
50.000 kroner fra Philips
Fond gør det nu muligt at
flytte H. c. Ørsted s minde-
stuer til Teknisk Museum i
Helsingør. Såfremt omkost-
ningerne overstiger dette
beløb og hvad museet selv
bevilger, vil Philips - i an-
ledning af koncernens 50 års
jubilæum - yde yderligere
indtil 50.000 kroner til muse-
et.

Vor berømte landsrnands mindestuer
har hidtil været indrettet på Dan-
marks Tekniske Højskole i Lyngby.
Samlingerne fra H. C. Ørsteds tid ejes
af Selskabet for Naturlærens Udbre-
delse, som i øvrigt er stiftet af Ørsted
selv. For et års tid siden blev den
mulige overflytning taget op af den
nuværende formand for selskabets di-
rektion, professor Thor A. Bak, der
har ført forhandlinger dels med hØj-
skolen dels med museet i Helsingør,
forud for beslutningen om flytningen,
som skal gennemføres i 1984.
H. C. Ørsteds mindestuer er en ene-
stående samling af effekter, som har
tilhørt den berømte fysiker. De fleste
af tingene er testamenteret Selskabet
for Naturlærens Udbredelse af slægt-
ninge til og efterkommere af H. C.
Ørsted. Den består af møbler, maleri-
er, fotografier og en lang række in-
strumenter og apparater. Blandt an-
det kan man se den kompasnål, som
Ørsted brugte, da han i 1820 opdagede
elektromagnetismen, og den store
elektromagnet, han fik bygget til sine
forsøg.

Flere besøgende
Når man har besluttet at flytte min-
destuerne op på Teknisk Museum er
det fordi selskabet skønner, at flere
hermed vil se samlingen end i øjeblik-
ket, hvor det overvejende er lærere,
studerende og gæster på højskolen,
der besøger mindestuerne. Teknisk
Museum besøges dagligt af skoler,
ligesom mange lægger søndagsturen
om ad det moderne museum.
Også mange turister kommer til Hel-
singør, og da H. C. Ørsted er interna-
tionalt kendt, har museet herved fået
en ekstra attraktion.

Philips58 åri Danmark
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Direktør K. O. B. Jørgensen fra Danmarks
Tekniske Museum viser H. C. Ørsteds kom-
pas, der nu snart sammen med mindestuer-
ne flytter til Helsingør-museet. Fra venstre
ses i øvrigt rektor Peter Lawætz, der hidtil
har været »uært« for samlingen på Dan-
marks Tekniske Højskole, direktør H. Ber-
telsen samt professor Thor A. Bak, der er
formand for Selskabet for Naturlærens Ud-
bredelse.

Ved sammenkomsten i mindestuerne den 2.
november overrakte direktør H. Bertelsen
gavebrevene fra Philips til museumsdirektør
K. O. B. Jørgensen, der var en meget
lykkelig modtager af donationen.

Jubilæumsåret slutter
med stort fyrværkeri
Jubilæumsåret, der startede med den store fest i Bella Center den 3. januar
for samtlige medarbejdere, er snart slut.
Det blev en festlig start - og festligt, som det begyndte, skal det også slutte.
Fredag den 16. december holder vi en afsluttende jubilæumssammenkomst
for samtlige medarbejdere både på Amager, Centrallageret og i" provinsen.
På Amager starter vi med en servering kl. 15.30 - dels i foredragssalen og
hall'en på Industrigården, dels i kantinen i Jenagade. Kl. 16.30 mødes alle
på Industrigården, hvor der fra parkeringspladsen og fra vinduerne oppe i
bygningen vil være fint udsyn til det store festfyrværkeri, der fyres af på
Kløvermarken. Fyrværkeriet er komponeret specielt til anledningen af
Tivolis kunstfyrværker, Lars Hoffmann Barfod.
Oplysninger om sammenkomsterne på Centrallageret og i provinsen vil
blive givet lokalt.



Lars Koch (bagest) med sin makker Ole
Torp strider sig gennem det våde element
ved et træningsleb i England i april 1983.

Til hverdag finder vi Lars bag tegnebrættet hos Philips Elektronik Industri, hvor han snart
har fuldført sin praktiktid som teknisk assistent.

Praktikant hos Philips - topidrætsmand i fritiden
På arbejde i otte en halv time, en tur
på 30 kilometer på cykel og så to en
halv times hård træning i kajakken er
hverdagskost for Lars Koch, teknisk
assistent praktikant hos Philips.
- Jeg startede for halvandet år siden
på Teknisk Skole i Nykøbing Falster
for at uddanne mig til teknisk assi-
stent. Efter et halvt år skulle jeg ud i
praktik, og Philips i København hav-
de plads til mig og en kammerat, så
nu har jeg været her siden nytår,
fortæller Lars. Jeg var heldig at have
bekendte, som jeg kan bo hos, men det
med at bo betyder nu ikke så meget,
for jeg er faktisk kun hjemme, når jeg
sover.
Foruden at passe sin udannelse har
Lars nemlig en hård træning at passe,
for i fritiden er Lars blandt eliten i
dansk idræt.
- Jeg har roet kajak i otte år nu. Min
klub er Maribo, og i de sidste fire år
har jeg været med i toppen. I 1982
roede jeg enerkajak på det danske
landshold, og lærte derigennem min
nuværende partner i toerkajak, Ole
Torp at kende. Vi roede første gang
sammen i Spanien, og det gik fint, og
det er kun blevet bedre, efter at jeg er
flyttet til København, for Ole Torp ror
i Hvidovre, og nu kan vi træne sam-
men.

Uofficielle verdensmestre
Vores hidtil bedste placering er nok
det uofficielle verdensmesterskab i
toer på Marathondistancen 42 km,
som blev afholdt i København i som-

mer. Vi er også glade for vores dan-
marksmesterskab, og desuden er vi de
eneste indtil nu som har vundet Dan-
marks-pokalen med maksimumpoint.
Rosporten har bragt Lars vidt om-
kring allerede. Han har stillet op i
konkurrencer i Spanien, Portugal,
Tjekoslovakiet, Holland, Luxemburg,
Øst- og Vesttyskland, Polen og et par
stykker til. 25 internationale konkur-
rencer på fire år siger noget om de
penge og den tid det koster, at være på
toppen indenfor international konkur-
renceidræt i dag.
- Det er spændende, men også kræ-
vende, fortæller Lars. Der er heller
ikke helt gratis, for det er kun på de
ture, Dansk Kano og Kajakforbund
står for, at der er økonomisk hjælp at
hente, ellers må lønnen som prakti-
kant dække udgifterne til rejse og
ophold. Og fritiden går også, skal man
virkelig være med i toppen; er det
vigtigt at kunne være med, hvor de
store konkurrencer er. Og roning er jo
et område, hvor Danmark klarer sig
fint internationalt. I det europæiske
grand prix, hvor vi deltager som hold,
har Danmark i år opnået en samlet
andenplads efter England, i konkur-
rence med 17-18nationer.

Fremtiden
- Selvom jeg skal tilbage til Lolland-
Falster til januar, håber jeg på, at mit
makkerskab med Ole kan fortsætte.
Vi har trænet så meget sammen i år,
og selvom det nu bliver koldt, så

fortsætter vi også til vinter. Når jeg er
væk fra København må vi så mødes
ved stævnerne, og træne i ferier og
weekends.
- Vi stiler også mod, at marathon-
distancen kommer med ved de officiel-
le verdensmesterskaber om to år, lige-
som vi gerne så, at den var med som
olympisk disciplin. Men det kommer
nok, mener Lars.
- Men bortset fra toer og marathon
satser jeg også på en fremtid i enerka-
jak på de kortere distancer.
Kortere distancer er desiderede
»sprint-distancer på 500 og 1.000 me-
ter, men også 10.000 meter! Sådan må
det selvfølgelig tage sig ud for en
marathonroer, hvor distancer på 30 til
40 kilometer er hverdagskost.
- Jeg har vundet sølv ved danmarks-
mesterskabet i ener på 10.000 meter,
og det er nok den distance, jeg også for
fremtiden vil satse på at gøre mig
gældende i internationalt.
Jeg er jo ung endnu, griner Lars på 22
år. Indenfor roning er man i modsæt-
ning til så mange andre sportsgrene
ikke out, fordi man er midt i tyverne.
Roere når deres optimale styrke mel-
lem 25 og 30, og min makker fra
Hvidovre er 28.
- Så jeg er ikke på vej på pension
endnu, slutter Lars, som vi på Philips
ganske vist ser sidste gang med ud-
gangen af december. Følger man med
i dansk idræt, vil han nok komme
adskillige gange på skærmen på et
sejrspodie i årene fremover.
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Et kik ind i Philips Radios nye flotte stand i Bella Centret ...

Nej, det er ikke klassisk musik, disse
linier drejer sig om. Titlen på Mou-
sorgskys kendte klassiske værk dæk-
ker nemlig også temaet for disse sider,
der bringer billeder fra og omtale af

nogle af de mange udstillinger, de
forskellige Philipsselskaber har delta-
get i for nylig.
Philips Radio og DUX deltog i begge
de udstillinger, Radiobranchen netop

Jørn Slot bag videokameraet fanger Svend Erik Esbensen på skærmen i Philips Video
Center, der indeholder alle de nye Philps Videomaskiner, farve-TV og kamera.
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Udstillings

har afholdt. Den første var i Køben-
havn, hvor Bella Centret dannede
rammen om den store udstilling fra
22. til 25. september, og derefter gik
turen til Herning, hvor de jyske radio-
faghandlere kunne se de mange efter-
årsnyheder i dagene 29. september til
2. oktober.
Og nyheder var der nok af. Philips
introducerer - som nævnt i sidste
Philiskop - en helt ny serie video-
båndoptagere, og skal man tro de
mange begejstrede bemærkninger fra
forhandlerne, betyder de nye maski-
ner for alvor et gennembrud for Phi-
lips Video.
Der er ingen andre maskiner på mar-
kedet, der kan klare hurtige skift
mellem almindelig afspilning og f.eks.
stilbillede, helt uden støjstriber. lød
det fra flere. Også den lette betjening
med en knap pr. funktion fik positive
ord med på vejen.
På lydsiden var der stor begejstring
for det nye Philips Hi-Fi udstyr i
mellemprisklassen, og det bekræfter
den gunstige udvikling, Philips de
sidste par år har været inde i på Hi-Fi
onrådet.
- Vi oplevede at have udstillingens
største og mest velbesøgte stand, og
jeg kan kun sige, at vore udstillings-
aktiviteter i dette efterår har været
en succes, fremhæver John Palle, chef
for Philips Radio.
- Vi har gode produkter, og vore
kontakter til forhandlerne, bl.a. på
udstillingerne har vist sig at have
positiv virkning i forhold til efter-
spørgslen, som overstiger vore for-
ventninger. De nye produkter starter
så småt med at komme på det danske
marked fra nu af, og med de ordrer, vi
har i hus, ser vi fortrøstningsfuldt på
fremtiden.

I
r

På udstilling for kontaktens skyld
Sidste år var Philips ikke med på
efterårets radio- og TV udstillinger.



illeder . • •

... og et kik ind på D UX -standen, der var elegant med sin røde farve.

Når vi havde valgt at være med i år,
var det ikke ud fra en ide om, at
deltagelsen ville gøre forhandlerne be-
kendt med vore nye varer. Branchen
har et udmærket kendskab til Philips'
sortiment dels fra hyppige besøg af
sælgere dels fra det nye katalog. For-
målet har primært været at bruge
udstillingerne som hjælp til forhand-
lerne med at skabe et idegrundlag for
moderne og forbrugervenlig butiks-
indretning. Til det brug havde man
udviklet en helt ny stand, hvor der
var en række eksempler på, hvordan
en radiobutik kan indrettes, så den
virker overskuelig og indbydende.
Et andet formål med at være med på
udstillingerne var, at det gav lejlighed
til specielt at få de yngre medarbejde-
re i branchen i tale, medarbejdere,
som sælgeren måske ikke altid er i
direkte kontakt med, når han aflæg-
ger en forhandler et besøg.

Flot, rød DUX-stand
Det er synd, at Philiskopet ikke kan
bringe billeder i farver. For DUX'
stand var virkelig flot med sin gen-
nemgående, karakteristiske røde far-
ve, der dannede en smagfuld bag-
grund for de nye produkter. Hovedat-
traktionen hos DUX var deres første
model Compact Disc afspiller, men
også de nye videobåndoptagere, der er
virkelig elegante i udførelsen vakte
opmærksomhed.

A. P. på »Byggeri for Milliarder"
A. P. Radiotelefon har også travlt med
udstillingsaktiviteter. Først deltog de
på HI-messen i Herning fra 13. til 19.
september, og sidst gjaldt det -Bygge-
ri for Milliarder- i Bella Centret, et
tilløbsstykke, der kan trække godt
100.000 mennesker fra byggebran-
chen til.

En genial ide til små penge
Nyheden på årets udstillinger er så
ubetinget A. P Masterphone, fortæller

Bernhard Jønsson, A. Ps reklamechef.
Det er en snedig lille mikroprocessor-
styret fjernbetjening med indbygget
højttaler og mikrofon, der faktisk be-
tyder nem og billig modernisering af
et traditionelt mobiltelefonnet. Mange
virksomheder har i dag et net, hvor
det kun er muligt at kalde alle radio-
er samtidig fra hovedstationen, også
selvom det kun er en enkelt vogn,
man vil i kontakt med. Det har flere
ulemper, blandt andet bruger man
nettets begrænsede kapacitet til ingen
nytte, og man forstyrrer de chauffører,
som beskeden ikke er beregnet for.
Men med en A. P Masterphone kom-
mer man disse ulemper til livs, endda
uden at skulle i gang med store og
dyre ombygninger. Man tilslutter Ma-
sterphonen via et enkelt stik, og den
kan bruges til næsten alle anlæg,
uafhængig af type og alder.

- Den fungerer som chaufførens per-
sonlige ID-kort, på centralen kan man
se, hvem der kører i det pågældende
køretøj og følge med i, om chaufføren
skifter fra et til et andet. Man kan
foretage selektive opkald fra centra-
len til en vogn eller en gruppe af
vogne, og man kan også kalde selek-
tivt op fra den enkelte vogn til en
eller flere.
Så har den kortnummerhukommelse,
og i det hele taget er det så fiks og
nyttig en lille sag, som en hel masse
indenfor bl.a. byggebranchen kan få
stor glæde af. Vi havde selvfølgelig
også alle vore andre produkter med på
udstillingen, og kunne glæde os over
fint besøg og stor interesse for vore
produkter, slutter Jønsson.

Aage Madsen (fra venstre), John Ankergaard, Gerty Koch, Jørgen Nielsen og Anders
Andreasen på A. P. Radiotelefons stand på -Byggeri for Milliarder»,
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50 år for Klub 56:
,"

- Der står kvinder bag alt
... sagde formand for den jubilerende
Klub 56, fællestillidsmand Svend Loft
i sin tale ved receptionen i anledning
af jubilæet.
- I virkeligheden er det kvindernes
skyld, at vi i dag kan fejre jubilæum i
vores klub, den ældste på Philips. I
1933 var det en kvinde, nemlig Inge
Gamborg fra Kvindeligt Arbejderfor-
bund, der først forsøgte at få medar-
bejderne på den nyåbnede Philips fa-
brik til at organisere sig. Hun fik ikke
lov til at komme ind på virksomhe-
den, men hun gjorde andre ting. Hun
holdt møder med de kvindelige arbej-
dere udenfor fabrikkens område, og
hun ringede til Støberi;- Special- og
Maskinfabrikarbejdernes Forbund. og
fik dets ledelse til at kontakte de
mandlige arbejdere her påvirksomhe-
den. Sådan blev vi organiserede, og
samme år startede vi Klub 56, som nu
har jubilæum.
Kvinderne blev også organiserede,
men de var ikke så hurtige til at få
dannet deres klub, derfor må kvinder-
ne vente med deres jubilæum skønt de
i virkeligheden var først ude.

Forkert jubilæumsdag
- Og så er det forresten en helt forkert
dag, vi holder jubilæum, fortsatte
Loft. Men vi er uden skyld i dette, for
ingen har indtil for nylig vidst, hvil-
ken dag, Klub 56 egentlig blev stiftet.
Vi vidste, at det var i oktober måned,
og vi har gennem samtaler med gamle
arbejdskammerater prøvet at »sjusse«
og frem til den rigtige dag. Den
protokol, klubben havde fra start, har
været væk i al min tid, og det er 32 år.
Men for et par uger siden ringede en
mand til mig og fortalte, at han i
forbindelse med sin flytning havde
fundet den gamle protokol. Han und-
skyldte samtidig, at han var for sent
på den med at gratulere med jubilæet,
for det fremgik nemlig af protokollen,
at Klub 56 blev stiftet 3. oktober 1933.
Trods forsinkelsen blev receptionen i
fællesklubbens lokaler fredag den 28.
oktober en festlig begivenhed. Gratu-
lanter strømmede til, blandt disse
blandt andet repræsentanter fra
Kvindeligt Arbejderforbund, SID's af-
deling, Special- og Maskinfabrikarbej-
dernes Forbund, Arbejdernes Lands-
bank og mange flere.
Om aftenen holdt Klub 56 festmiddag
på Hotel Tre Falke, hvor også klub-
bens veteraner var inviteret med.

Philips5e åri Danmark
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Blandt de mange gratulanter sås bl.a. Randi Andersen fra marketenderiet, der
lykønskede med en rigtig jubilæumslagkage. Bag hende og denjubilerende klubs
formand, Sv. Loft, hilser tidligere Philips-tillidsmand Vanda Jensen fra Kvindeligt
Arbejderforbund på tidligere underdirektør Carl Hermann og værkfører Ove Steinmetz,

Christian Zastrau fra Special- og Maskinfabrikarbejdernes Forbund kom med en stor
sammenplantning til den jubilerende Philips-klub og modtages her af Sv. Loft.



25 års jubilæum

Preben Lundberg Harry Lykkegaard

Fredag den 11. november: Fuldmægtig
Preben Lundberg, Philips Service NS.
Reception i mødelokale 416 kl. 10.00

Torsdag den 1. december: Operatør
Harry Lykkegaard, Trykkeriet.
Reception i mødelokale 416 kl. 10.30.

Vinderne
i Philishave
konkurrencen
udtrukket
I alt 517 bilister har nu i en måned
kørt rundt med streameren med tek-
sten -Philishave Masculine - for
mænd med hår på brystet". Tirsdag
den 1. november udtrak selskabets
advokat de heldige vindere, og første-
præmien, slagskibet Philishave Ma-
sculine Rechargeable HP 1328 blev
vundet af Gene Sorensen, MV i Jena-
gade.
De tre Øvrige Philishave Masculines
blev vundet af Ole Madsen, MV, Ebba
Christoffersen, NG I, og Gerda Jør-
gensen, MA I.
Derudover var der rødvin til 21 andre
deltagere i konkurrencen.
Forbedret teknik giver tættere barbering
Hos Philips Elapparat er man med
rette glade for de nye Philishave.
Serien på fire shavere er anden gene-
ration Philishave med double shaving
teknikken, hvor skæghårene løftes ud
af huden før de skæres af, og synker
tilbage under hudens overflade. I de
nye shavere er teknikken forbedret, så
de barberer endnu tættere. To af de
fire modeller er forsynet med genopla-
delige batterier, og den største model
har strøm nok til tre til fire ugers
barbering uafhængig af stikkontakt.
Shaverne er elektroniske, og det har
blandt andet medført, at kvaliteten af
barberingen er den samme, uanset om
shaveren lige er ladet op eller snart
skaloplades igen. Hastigheden af de
roterende knive påvirkes heller ikke
af tykkelsen på skæghårene. Lamper
på fronten blinker og sladrer om, at
der kun er strøm tilbage til et par
barberinger.
Se de nye shavere i personalebutik-
ken, hvem ved, måske er det lige
sagen til en julegave.

Oldfrue Helen Jessens 25 årsjubilæum
tirsdag den 1. november blevet tilløbsstykke
af de helt store. Både de mange kolleger,
der til daglig sætter stor pris på hendes
enestående hjælpsomhed, og en lang række
leverandører hyldede hende hjerteligt.
På billedet herover står jubilaren sammen
med Arne Echart og John Petersen samt en
del familiemedlemmer. Helt til højre ses en
repræsentant fra bedriftværnet, som hun
har tjent meget aktivt. Gardinerne bagved
var smykket med remedier, oldfruen til
daglig administrerer. På det lille billede er
jubilaren og John Petersen i en sang-duet.
John Petersen talte smukt om Helen Jes-
sens glimt i øjet og præsenterede gaven - en
stor del af et farve-TY.

Udnævnelser PpJ på festlig weekend
Assistent Ivan Bo Rasmussen, EDB
driftsafdeling, er udnævnt til overas-
sistent pr. 1. september.

Programmør Victor Allan Soland,
EDB systemafdeling, er udnævnt til
seniorprogrammør pr. 1. september.

På pension
1. december: Lagerekspedient Peter
Møller Hansen, Philips Lampe NS i
Odense, efter 23 års ansættelse.

Dødsfald
Fhv. kørselsforvalter Arnold Visdahl,
der gik på pension i 1967 efter 37 års
ansættelse, døde den 12. oktober, 80 år
gammel.

Tak
En hjertelig tak til alle, som på min
sidste dag i Miniwatt var med til at
gøre dagen så festlig. Også tak for 28
års godt samarbejde.

Kjeld Normann

Lørdag den 17. september ved mid-
dagstid mødtes ca. 100 feststemte Phi-
lips-medarbejdere og ægtefæller ved
Philips-huset i Århus hvor de blev
afhentet af busser. Efter en munter
bustur med div. stop ankom selskabet
i højt humør til Hotel Agger Tange
ved den jyske vestkyst.
Efter indkvartering i hyggelige lejlig-
heder gik det løs med svømmeture,
spadsereture, billardspil, bordtennis
samt almindelig opvarmning til afte-
nens anstrengelser. Disse anstrengel-
ser bestod i konsumering af det store
kolde bord samt gymnastiske øvelsr
på dansegulvet til akkompagnement
af det lokale orkester. Da de trætte
musikere gik hjem fortrak Philips-
selskabet i smågrupper til lejligheder-
ne. Der var nemlig udenfor hver lej-
lighed i aftenens løb blevet placeret en
nathyggepakke.
Støjniveauet var naturligvis knapt så
højt ved morgenbordet, men ved mid-
dagsmaden var stemningen høj igen-
måske forårsaget af formiddagens
ture i den friske luft. Efter middags-
maden afhentedes selskabet igen af
busserne, der sidst på eftermiddagen
afleverede de noget trætte deltagere
ved Philips-huset.

Jørn Esmann
Personaleforen. Philips Jylland
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575.000 mennesker har i sommer besøgt Post og Telegrafvæsenets specialudstilling i
Legoland. Udstillingen blev afholdt i anledning af Verdens Kommunikationsåret 1983, og
P & T havde valgt en A. P. Nordisk Mobil Telefon til demonstrationen. Gæsterne kunne ringe
op og følge, hvordan samtalen fint gik igennem.

Spilcomputer med
store fremtidsmuligheder
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Den nye G7400 Videopac spilcomputer med en af de nye Videopac Plus har dybdevirkning i
billedet, som gør spillet mere levende. l begyndelsen af 1984 kan man få et modul, der gør
den til hjemmecomputer.

Tredie generation i serien af Philips
Videopac spilcomputere kan prale af
at have ekstra plusser i forhold til de
tidligere modeller. G7400 er en Video-
pac Plus spilcomputer, og Philips har
udviklet en række nye Videopac Plus,
der giver billeder på TV-skærmen
med dybde i. Grafikken er forbedret
og det samme er farverne, så det nu
bliver endnu mere spændende at spil-
le TV-spil. De tidligere Videopacs kan
selvfølgelig godt bruges i G7400, men
det er kun de nye Videopac Plus, der

giver den realistiske grafik og dybde-
virkning.

Forberedt til hjemmecomputer
Tastaturet er udvidet med en række
nye funktionstaster. I begyndelsen af
1984 introducerer Philips nemlig et
modul, der kan tilsluttes G7400 og
gøre den til en hjemmecomputer.
Sproget, den anvender er Basic, og
man kan selv udvikle spil og program-
mer på spilcomputeren og derved få
dobbelt glæde af den.

A. P. NMT
udstillet
i.Legoland
1983 er verdens kommunikationsåret,
og Post- og Telegrafvæsenet har i
sommer haft en specialudstilling i
Legoland, hvor man blandt andet
kunne få demonstreret et Nordisk
Mobil Telefon-anlæg i funktion.
P & T havde valgt en A. P. model, og
interesserede kunne ringe op på et
kortnummer. Så viste blinkende lam-
per på et Skandinavienskort, at signa-
let gik via København til Stockholm,
og 15 sekunder efter opringningen
præsenterede en stemme sig som Pe-
tersen, der kørte på motorvejen uden
for Stockholm. Petersen regnede med
at være fremme ved sit bestemmelses-
sted inden for en halv time.

Over en halv million besøgende
575.000 mennesker har i sommer be-
søgt udstillingen.
Der var-stor interesse for demonstra-
tionerne, fortæller Preben Storm fra
Teletrafiktjenestens Reklamesektion
og medansvarlig for udstillingen. -
Det var ikke mindst unge mellem 10
og 18 år, der var nysgerrige efter at få
vor fagre, nye elektronikverden at se.
Men også de voksne brugte megen tid
på udstillingen. Jeg husker især tre
modne damer i 50'erne, der fnisende
førte mange og lange samtaler med
det automatiske telefonsvarerbånd, vi
havde indbygget i NMT-standen. De
kom da også hen og takkede bagefter.
Vi er selv særdeles tilfredse med
besøgstallet, slutter Preben Storm. Le-
goland har også fortalt os, at det er en
af de mest succesfulde pædagogiske
udstillinger, man har oplevet. Selv fik
vi mange forespørgsler på de forskelli-
ge ting vi viste: NMT, Telefax, Teletex
osv. Det er næppe sidste gang, vi
prøver sådan noget.

PHILISKOPET
UDGIVET AF

PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS AIS
Prags Boulevard 80, 2300 København S.

Redigeret af:
Henning Bjerno (ansvarhavende )

og Kirsten Moselund
Lay-out:

Steen Poulsen.
Bladudvalg:
John Jensen,

Gerda Frederiksen, P. Laudrup, Sv, Loft,
y. K. Nyberg, Vilhelm Nygaard og Swenn Poulsen.

Næste nummer udkommer:
23. december

Stof må være redaktionen i hænde senest
mandag 12. december

PHILIPS TRYK


