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Clinton får
musikalsk
overlevelsespakke

42. årgang

Da den amerikanske præsident Bill Clinton var i Danmark 11.-12. juli, var der tre
kunstnere fra Polygram, som
oprrådte.på Nyrorv i København forud for Clintons tale nærmere betegnet Yellowbellies, Niels-Henning Ørsted
Pedersen og Katrine Gislinge.
Philips Consumer Electronics
og Polygram i Danmark benyrtede sammen lejligheden
til at forære præsidenten en
»audio survival package« - en
musikalsk overlevelsespakke.
På billedet far han den
overrakt af Hans Otto Bis-

gaard, som var konferencier
ved begivenheden. Bag
Clinton - som ser ud til at
være nærmest overvældet af
gaven - skimter man Københavns overborgmester Jens
Kramer Mikkelsen.
Den specialfremstillede
Highr-case indeholder en Philips AZ 7474 CD-Freestyler
og en CO med hvert af de tre
navne fra Polygram, som for
75 procents vedkommende
ejes af Philips koncernen.

fannik

Bo Rasmussen

-

Se lysere på vintermørket

J

Under dette slogan har Philips Elapparat NS netop introduceret Philips Bright
Light, som er en lampe til behandling af vintertræthed såkaldt lysterapi - hjemme
hos en selv. Selvom det er relativt få, der rammes af egentlige vinterdepressioner,
påvirkes mere end 200.000 danskere alligevel af den mørke
årstid, hvor de føler sig trætte,
nedtrykte og uoplagte. Ofte

Philips Bright Light kan hænges på væggen, hvor man kan bruge den både tillysterapi eller som en
dekorativ væglampe efter behov.

Produktet, som i første omgang
vil blive solgt gennem Matasbutikkerne, blev præsenteret for
pressen den 30. september i
Teaterkælderen under Det Ny
Teater i København. Her indledte direktør Liv-Elin Mietie
med en monolog om vintertræthed - og viste nogle helt andre
talenter end dem, hun bruger i
sit daglige arbejde på Philips.
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har de brug for at spise og sove
mere end normalt men er alligevel trætte.
En af de faktorer, der spiller
ind, er mangel på lys af tilstrækkelig styrke om vinteren: det er
mere mørkt udenfor, og i den
kolde årstid tilbringer vi mere
end 90% af vores tid indendøre.
At det kan gøre os mere trætte
hænger sammen med, at mørket
stimulerer udskillelsen af det
sløvende hormon melatonin,
mens lys hæmmer udskillelsen.

TAK',
En virkelig varm tak til alle der
med deres opmærksomhed gjorde
mit 25-års jubilæum til en uforglemmelig dag. Det glædede mig
meget, at både nuværende og tidligere kolleger lagde vejen forbi.
Tak for de dejlige gaver og mange
pæne ord!
Ole Mariager
Kære venner - En stor tak til
alle, som gjorde min sidste arbejdsdag til noget uforglemmeligt. Den forureningsfri cykel er
taget i brug, og taler, sang og latter klinger stadig i mine ører. T ak
alle-sammen!
H.P. Nielsen

Philips Bright Light kan med
sin jævne, kraftige belysning
effektivt kompensere for vintermørket.
Kan bruges som almindelig
lampe
Philips Bright Light kan enten
stilles på bordet eller hænges
på væggen, og salgsprisen bliver omkring 3500 kr. Den har
indbygget en lysdæmper, så
lampen også kan bruges til almindelig belysning, og de

T ak til alle i Philips og ikke
mindst alle i Philips Lys, for et
godt samarbejde gennem de sidste ti år. Den største tak vil jeg
dog rette til monteringen i
Brøndby for at have været nogle
behagelige og fornøjelige kolleger
gennem tiden og ikke mindst for
det overdådige arrangement, der
løb arstabelen det meste af fredag den 26. september. Hva' skal
man sige: »Boller fra Koberg«.
Hass Nygaard
Den hjerteligste tak til alle, som
bidrog til at gøre min jubilæumsdag til en herlig og uforglemmelig dag, hvor alle minderne gennem 40 år passerede revue.

flimmerfrie lysstofrør har en
holdbarhed på 10.000 timer.
Lampen giver i en afstand af
80 cm en lysstyrke på 2500
lux. Til sammenligning er lysstyrken udendørs omkring
1000 lux i overskyet vejr og op
til ca. 100.000 lux på en solrig
sommerdag. Man behøver ikke
se ind i lyset hele tiden, bare
det rammer øjnene, så lampen
kan også f.eks. bruges i køkkenet eller som arbejdslampe.
r

fannik Bo Rasmussen

PAPPhilips And
Party!
Så er vi på banen igen:
årets store og traditionelle
bankospil afholdes fredag
den 21. november i kantinen på Industrigården.
Husk at sætte et stort
kryds i kalenderen!
Nu hvor kalenderen alligevel er fremme, så
kryds også lørdag den 6.
december af, for den dag
holder vi børnenes
juletræsfest.

Karin Nielsen
Ole Herstad

Nu kommer DVD'en!
Efter årelange diskussioner
om videobåndets afløser er
DYD-systemet nu endelig på
vej fra udviklingslaboratorierne til forbrugerne. Det nye
DVD-system betyder, at man
kan se videofilm i en hidtil
ukendt kvalitet og uden at
skulle spole bånd frem og tilbage.
De nye DYD-discs ligner
til forveksling almindelige
musik-Cfr'er, men har fra 7
til 26 gange så stor kapacitet.

Det betyder, at en DYD-video ikke blot kan rumme en
almindelig spillefilm i fuld
længde med dobbelt så stor
skarphed som et almindeligt
VHS videobånd. Der er også
plads til seks-kanal digitallyd, tale på op til otte forskellig sprog, undertekster på op
til 32 sprog, forskellige
kameravinkler og mange andre muligheder.
Philips' nye DYD-afspiller
kan også spille almindelige

Gør-det-selv CD'er

CDR 870 ligner en almindelig CD-afipiller, men den store »rec
leuel« knap viser, at den også kan optage CD er. De genindspilbare
discs kan bruges igen og igen, og herved kombineres CD ens lydkvalitet og andre fordele med kassettebåndets mulighed for at indspille sin egen musik. CD-afipilleren kommer i handelen her fra
l. november til en pris af5.495 kr.

musik-Cfr'er og passer både
til almindeligt billedformat
og til bredformat. Den kom-

mer i handelen til februar til
en pris af 5.995 kr.

De nye film-discs bliver gengivet med billede og surround-Iyd i
biograjkvalitet på Philips' nye DVD 930 afipiller. En enkelt disc
på størrelse med en CD kan rumme en hel spillefilm med dialog og
undertekster på adskillige sprog - i langt bedre kvalitet end
videobåndet.

Både kassettebåndet og
CO' en er opfundet af Philips.
Disse lydmedier har været
kæmpesucceser. Langt de fleste hjem råder i dag over adskillige apparater til kassettebånd og/eller CO i form af
stereoanlæg, bilstereo, ghettoblastere og andet transportabelt udstyr.
Set med forbrugerøjne er
den største ulempe ved
CD'en, at den kun kan gengives. Hvis man selv vil optage
fra f.eks. radioen, er man
nødt til at bruge kassettebånd.
Nu kommer Philips imid-

lertid med kassettebåndoptagerens afløser i form af en
CO-optager med både båndets og CO' ens fordele. Ligesom båndet kan den nye CDReWritable disc indspilles
igen og igen adskillige hundrede gange. På dette punkt
adskiller den nye disc sig afgørende fra de »brændbare«
CO' er, som især bruges i
PC'er og som kun kan indspilles en gang for alle. Og ligesom almindelige CO' er har
den genindspilbare disc krystalklar digital-lyd, lynhurtig
søgning og alle de andre
kendte CO-fordele. -

Verdens
smukkeste
video
Det er mere end 25 år siden,
at Philips introducerede den
førte videobåndoptager til
hjemmebrug, men der er stadig plads til udvikling og fornyelse på dette område. Siden
premieren på Philips' seneste
topklasse-video har fagfolk
nærmest stået i kø for at
hædre VR 969, som maskinen er døbt. For en gangs
skyld en video, der ikke ligner
nogen anden på markedet, lyder den almindelige reaktion.
Et stort analogt ur med visere og et design, der kunne
komme fra Georg Jensen,
pryder fronten. Urets ser tra-

ditionelt ud, men det bygger
på den nyeste teknik og skal
aldrig stilles, fordi det styres
af klokken på tekst-TV-siderne.
Indvendig er den nye video fyldt med den mest avancerede teknik. Den er opbygget med Super-VHS teknik,
som giver billede og lyd i
professionel kvalitet. Samtidig har den særlige funktioner, som sikrer fuldt udbytte
af ethvert videobånd under
både optagelse og gengivelse.
Selv en slidt videofilm kan
maskinen gengive uden manuelle justeringer.

Philips lIR 969 er kåret som »Arets videooptager 97-98« af
European lmaging and Sound Association, EISA. I juryens kendelse
hedder det bl.a., at» VR 969 er den bedst udstyrede og mest avancerede S-VHS-maskine med redigeringsfonktioner på markedet i dag.
Audio og video dubbing foretages nemt og præcist ved hjælp af
Synebro. LANC og MEl redigerings-standarderne. Dertil sørger
RS-232C interjacet for, at VR 969 kan sluttes til en computer i
forbindelse med PC-redigering«. Lidt mindre indforstået kan man
sige, at den er smuk, enkel og teknisk i topklasse!
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Højt
at
flyve

ballonhylsteret, bære kurv og
gasflaske og pakke dem sammen på en ganske bestemt
måde, så det er klar til næste
gang. Ombord er der også
kort, højdemåler, GPS
, Navigator, flyradio med forbindelse til lufthavne og radio
til kommunikation med
følgebilerne.
Første gang, man er oppe
at flyve, skal der være dåb,
hvor planter fra marken, ild
og champagne indgår i højtideligheden. Mit ballonnavn
er Markgrevinden af Kirke
Hvalsø, min mands Mark:
greven af Ejby og vores datters er Baronessen af H yldegård. Er der ingen dåb, mødes man alligevel med de andre ballonhold og får lidt at
spise og drikke, driller hinanden og praler lidt af sine
flotte eller dristige flyvninger.

Hanne Biilow fra receptionen fortæller om sin hobby:
ballonflyvning

Et medlemsskab af Circus
Balloon Club, der er Danmarks største, giver bl.a. ret
til at bekymre sig over vejret,
når man har fri, og til at
synge »Always Look at the
Bright Side«. Klubben disponerer over ni balloner og har
45 medlemmer, hvoraf de 12
er ballonskippere mens resten
er crew - min mand og jeg
hører til sidstnævnte. Fornøjelsen er bl.a., at man bliver
ringet op en aften når vejrmeldingen lyder på sol og let
vind - »ballonvejr«.
Så næste morgen står vi
meget tidligt op og kører ud i
den danske natur for at finde
et egnet sted for opstigning
med en eller flere balloner.
Hvis man er heldig, kommer
man op, og det er en meget
smuk og spændende oplevelse
at flyve i trætophøjde eller op
til 500 m, som er den størst
tilladte ballonhøjde.
Både sommer og vinter

kan man flyve - dog ikke
midt på dagen, hvor der er risiko for termik. Termik er en
begrænset luftmasse der opvarmes indirekte af solvarmen
via jordoverfladen og danner
vindpust med forøget stigehastighed. Det er en af de vig-

Baronessen af Hyldegård - til venstre - og Markgrevinden
Kirke Hvalsø i ballonkurven en koldjanuardag.

tigste forudsætninger for svæveflyvning men meget ubehageligt for balloner, der jo flyver den vej vinden blæser.
Man kan kun ændre lidt på
retningen ved at flyve højt eller lavt.
Kommer man ikke op at
flyve selv, kører man følgebil
og ser landet fra de små veje
for at finde frem til det sted,
hvor ballonskipperen i samråd med vejrguderne og gasbeholdningen vælger at
lande. Det skal helst være tæt
på det sted, hvor følgebilen
over radioen har faet besked
på at holde.
Udstyret vejer omkring
400 kg, og det er hårdt arbejde at presse luften ud af

I

af
Hanne Buloio Petersen

Opstigning over Kløvermarken - Industrigården skimtes i baggrunden.

Sjælsø Rundt

Holdet samledes inden starten på en villavej i Lyngby. Bagest til venstre
Lars Pedersen - som kørtefor Anne-Mette Andersen - Danny Pedersen,
Jesper C. Nielsen, Steen Simonsen og Dannys søn. Yderst står Steens to
sønner.
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Ligesom sidste år var Philips
også denne gang repræsenteret i
Sjælsø Rundt cykelløbet, hvor
Telekommunikation stillede
med et lille, men entusiastisk
hold. Alle nød det utroligt
flotte vejr på den smukke men
lidt seje rute i Nordsjælland.

Holdet gennemførte på 2 timer og 58 minutter, hvad der
er en flot tid for de 50 kilometer. Vi kan kun opfordre til, at
flere fra Philips får lyst til at
prøve kræfter med dette velarrangerede motionscykelløb!
Steen Simonsen

J

.

DHL-stafetten

Igen i år kunne Idrætsforeningen stille med det bedste hold,
som løb de 5 x 5 km på 1.53.31. Originalerne I brugte 1.55.25
skarpt forfulgt af Philips Powerlife Team's 1.59.40. Tele II var
hjemme på 2.00.48 og Originalerne II kom i mål på 2.07.26.
Philips Medico II fik en tid på 2.08.39 og Medico I kom i mål
på 2.13.50 med Philips Tele I i hælene med tiden 2.13.56. Da
alle 8 hold var tilbage, blev teltet fYldt med glade løbere, familie, kolleger ogyenner.
DHL-stafetten startede i regn, men senere blev det det fineste vejr.
Stemningen var rigtig hyggelig, mad og drikke var der nok af, og
aftenen sluttede med et flot fYrværkeri.T ak til alle-der deltog både aktive og passive. På gensyn i 1998!
AnnyJuul

25 års
jubilæum
Ole Maria$.er, serviceingeniør i
Analayseafdelingen under Philips Elektronik Systemer, fejrede
den l. august sit 25-års jubilæum ved en reception i Philips
Inn. Der var mange gratulanter - både gamle kolleger og
kunder, som Ole har kendt i
mange år.
Under receptionen måtte
Ole ind i en » Transmogrifferbox«, for at vi kunneflet
indblik i hans »tanke-gang« - til
stor morskab for alle! Dagen
sluttede ved en hyggelig middag
på Admiral Hotel. Ole er her
omgivet afsin familie: hans
kone Anni og børnene Charlotte ogJens. Til venstre ses
Torben Jensen, salgschef i
Analyseafdelingen.

40 års jubilæum

Ole Herstad. direktionen, kunne freda$. den 19. september (lidt forsinket) fejre sit 40 års jubilæum. Jubilaren ses her med sin kone Hanne
omgivet afsynge pigerne fra økonomiafdelingen, CamillaJeppesen, Willy Goldby samt Henning Friis. Der var reception i Philips Inn, og
der var stort besøg af både interne og eksterne gratulanter.
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Philips
o
pa
toppen
Som bekendt har vi en flot
lysreklame på toppen af
Richs-huset på Rådhuspladsen i København. I forbindelse
med vedligeholdelsesarbejder
benyttede den gI. redacteur
her i sommer lejligheden til at
bese herlighederne på nært
hold - og jeg skulle hilse og
sige, at det er stort, det blæser
deroppe, og der er meget
langt ned! Jeg har ikke højdeskræk i almindelighed, og alligevel var jeg taknemmelig for
ikke selv at skulle hejse flaget
eller skifte flagsnoren deroppe. Men udsigten er lige så
imponerende, som billederne
giver udtryk for.
fannik

Cykelpigen set ud mod Dansk
Industris bygning. Pigen og
cyklen er belagt med bladguld
og er omkring halvanden gange
virkelig størrelse. En tandhjulsmekanisme kan betjenes
med et trykknapsystem, så
solpigen eller regnpigen er
fremme alt efter barometerstanden. Hele herligheden er
fra 30'erne - godt og solidt
kram.

Bo Rasmussen

Et kig mod øst ud gennem
Philips-reklamen, som er
monteret på et stålstativ på
Ricbs-husets tårn. Tårnet i
baggrunden knejser over Det
Fri Aktuelts bygning og husede
tidligere byens brandvagt, som
kunne holde udkig efter røg og
flammer deroppe fra.

Det skrev vi for -

Redigeret af Lena Tolstrup

- 50 år siden:

- 40 år siden:

- 25 år siden:

- 10 år siden:

Den 21. november 1947 var
der Feststemning på Glødelampefabriken. For første
Gang i Fabrikens Historie
havde man naaet et Produktionstal på 5 Millioner Lamper i et Kalenderaar. Efter i
nogle Aar at have ligget paa
ca. 2-3 Millioner Lamper steg
Produktionen i 1946 til 3,9
Millioner. 1947 vil sandsynligvis give et resultat paa 5,5
Millioner Lamper, skønt
Fabrikens Kapacitet kun er
paa 4,6 Millioner (i normal
drift).

Direktør N.B. Sommerfeldtog dermed Philips-koncernen
i Danmark - er blevet tildelt
O.M.E. Loupaart-prisen for
året 1956/57. Prisen blev indstiftet i 1951 i anledning af
Louparts 60 års fødselsdag som
et udtryk for den beundring,
samtlige industrigruppe-direktører nærede for det enorme
og berydningsfulde arbejde,
hr. Loupart i mere end 40 år
havde udført. Loupart var gennem en årrække højeste kommercielle chef for hele Philipskoncernen.

HK bliver den første kunde,
der far opstillet en Philips
storcomputer herhjemme.
Storcomputeren. en datamaskine af typen P 1075, har en
værdi af 2,2 milI. kr. Den
skal fortrinsvis benyttes til administration af medlemskartotek, der tæller 150.000
medlemmer.

Som led i Cemrallagerets arbejde med kvalitetsprojektet
har en gruppe faet til opgave
at tilrettelægge en bedre introduktion af nye medarbejdere - med hovedvægt på
kvalitet. Resultatet er blevet
en 30 min. videofilm, der
skal bruges ved ansættelsen af
nye medarbejdere. Herved
sikrer man sig en ensartet instruktion, hvor der lægges
vægt på, at det er vigtigt, at
enhver medarbejder føler, at
kunden er i centrum.
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-Benjamin van
Eeckout
er 1. juli
startet som
systemkonsulent
iOrigin

Marie Lykke
Jensen
er l. august startet
som akademiøkonomelev
i Lys

Allan Pedersen
er 15. september
startet som
produktspecialist
i Medico

Else Eiberg
Madsen
er 1. august
startet som sekretær! receptionist
i Lys

Trine jensen-Åris
er 1. oktober
startet som
salgsassistent
i Lys

Svend Uldahl
Pedersen
er 1. oktober
startet som
seniorkonsulent
i Origin

Thomas Valentin Frydendal
er 14. juli
startet som
driftskonsulent
iOrigin

Jens Beck
Jiirgensen
er 1. juli
startet som
teknisk konsulent
iOrigin

Frank Henning
Petersen
er 1. juli
startet som
driftskonsulent
i Origin

Morten Amstrup
er 12. august
startet som
systemkonsulent
i Origin

Britt Granager
er 1. oktoberstartet som
salgssupporrer
i Telekommunikation

Pernille Hove
Jørgensen
er 1. august
startet som marketingkoordinator
iPTV

Karsten Tjærby
Rasmussen
er l. august
startet som
seniorkonsulent
i Origin

Lars Askov
er 29. september
startet som
teknisk supporter
i Telekornmunikation

Bent Hansen
er l. august
startet som
seniorkonsulent
iOrigin

Katrine A.
Kristensen
er l. september
startet som
systemkonsulent
i Origin

Lars Boye
Rasmussen
er 1. oktober
startet som økonom i Li~hting
Back Ofhce

Marianne Brink
er 1. september
startet som
systemkonsulent
iOrigin

Charlotte Katja
Hansen
er 1. oktober
startet som salgsassistent i Consumer
Electronics

Pia Dlurhuus
Lund erg
er 14. juli
startet som
driftskonsulent
iOrigin

Vibeke
Søndergaard
er 1. august startet som systemkonsulent
i Origin

Bent
Christensen
er 1. august
startet som
servicetekniker
i IE/P rojects

Dorte Hansen
er 1. august
startet somsystemkonsulent
i Origin

Søren
Malmstrøm
er l. september
startet som Nordisk Logistik Planner i Lighting
Back Office

Birgit Sønderskov
er 13. august
startet som salgog marketingkoordinator i
Consumer
Communications .:

Christian A.
Christensen
er 1. oktober
startet som
salgskonsulent
i Consumer
Electronics

Pia Vcstergaard
Hansen
er 1. august starret som akademiøkonomelev
i Lys

Michael Halkjær
Møller
er 3. juni
startet som
sal~skonsulent
i E apparat

Lars Bjarne
Tofte
er 1. september
startet som
controlIer
i Lightifjf
BackO ice

Susie
Christophersen
er 1. oktober
startet som salgsassistent i Elektronik Systemer

Dorte
Havshøj
er 1. juli
startet som
systemkonsulent
iOrigin

Lasse
Nadelmann
er 1. august
startet som
IT -koordinaror
iPTV

Jesper Toubøl
er 12. august
startet som
systemkonsulent
iOrigin

Charlotte
Duelund
er 1. august
startet somkontorelev
i Medico/Arhus

Morten Yde
Hemme
er 1. september
startet som
systemkonsulent
iOrigin

Poul 0gaard
Nielsen
er 1. august
startet som
systemkonsulent
iOrigin

Ludano Zolezi
er 1. oktober
startet som
systemkonsulent
iOrigin

Nye
•
ansigter
•
I Philips

37 nye medarbejdere, er tiltrådt
i perioden
2. juni til
l. oktober 1997:
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