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Computertechnolol
Bij beide mode en is standaard een
drsl. drr,e rner groLe ops agcapacrLert

ingebouwd. Op de ergonom isch
meest voor de hand liggende plaats:
slechts een handbreedte van het

Voor de ST computer is een schier
oneindige keus aan software voorhanden, van creatieve spelletjes en
educatieve programma s tot geavanceerde applicaties voor wetenschap,
techniek en beroep. Deze software
doet de snelheid van de ST duidelilk

toa zijn rechr komen. En met
1040 STFI'1 kunnen

de

y*

ook

extreem
grote bestanden probleemloos worden verwerkt.

toetsenbord verwljderd, makkelijk
te bereiken. Een voorbeeld van effi-

cient
ru

gebru

k van

beschikbare

imte.

Door zijn tunsrige prijs is men veelal
geneigd de mogelijkheden van de ST
re onderschatten. Het hart van deze

''PC's met de snelheid van

een

werkstation" bestaat namelijk uit de
8 l"1Hz 68000 m croprocessor Dt
garandeert uitermate snel e verwer-

Het robuuste en overzichreliik inge
deelde toersenbord heeft een trefze
kere aanslag, die met name door

wk&t

king van gegevens.

De 512 Kb werkgeheugen van

de

520 STFM biedt reeds ral van mogeijkheden. Wilt u echrer meerdere
programma's direct bii de hand hebben (bijvoorbeeld een darabase plus

tekstverwerking), dan s ce 1040
met I ['4 b werkgeheugen de
professionele oplossing Deze computer voert complexe bewerkingen
en zoel.p"ocedrres razenos'le L t.
ook b nnen omvangr jl<e programmas en met grote hoeveelheden ge-
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"veelschrijvers" wordr

gewaar-

dee rd.

Met de muis kunnen snel en logisch
vele bed ie ningshandelinge n worden
uitgevoerd. Selecteren en klikken ...

dat is allesl

Op de ST kunnen behalve een conventionele TV ook professionele
monitors worden aangesloten.
Zo kan men kiezen voor de monochrome monitor Sl1l24. Deze staat

Toptechnologie kan alleen optimaal
worden benut in combinatie met
passende software. Dit rerrein is
volop in beweging; als logisch gevolg
van de ATARI succes-story worden
steeds meer en betere programma's
aangeboden. Het getal 1000 is daar-

,,-m

bij al lang overschreden. Naast de
grote keus aan spelleties en speciale
leer- en educatieve programma's
mag ook het aanbod aan zakelijke

-=-

bekend om zi,n rusrit. trilhngsvrij
beeld en hri heeft een diameter van
zo'n 30 cm. Dit spaart de ogen, ook
als het eens een paar uurties meer

Of voor de kleurenmonitor SC 1224
van

computerspelletjes houdt, dan zult u
de 512 verschillende kleuren zeker

weten te waarderen.
lYaar het belangrijkste blijft toch de
randapparatuurOok de beste compurer is geen doel
op zich. Het komr erop aan war le
ermee kunt doen. En dat is bii de STserie meer dan hier kan worden op-

gesomd. Standaard interfaces voor
printer, hard disk en een tweede disk
drive vormen daarvoor een vruchtbare bodem. Aansluitingen voor
muis, joysticks en TY zijn ook on-

l6 32-birs l'lotoro a 68000
microprocessort kloksnelheld 8

ergonomrsch ontwerp,

!oetsen
afzonder ilk b ok cursortoetsen
afzonder ilke roersenbordpro

ach! 32-bits dataretisrers
negen 32-birs adresreg srers

l6 brts darabus
24-bits adresbus
zeven interrupt-niveaus
set van 56 instructres, l4 rypen
adresser ng, 5 typen dara
voorbereid voor BLT ch ip
(blitrer)

dr e roonteneraroren
frequen! ebereik van 30 Hz tot
boven 16 kHz
dr e geluidskanalen
frequenre en volume per kanaa
nstelbaar
dynamisch reSelbare enve ope
curve (ADSRI

hard disk inrerface
datatransport vanrnaar geheugen

met

1.3

3

lvl

brs

sleuf voor insreekmodu e
ingebouwde floppy disk con-

tro er
intebouwde 3t'2 inch disk drlve
met rwee leesrschrijfkoppen en
een opslaScapacite t (teformarteerd) van 720 Kb

ontbeerlijk. En dan nog de I'4lDlinterface. De mogelijkheid deze interface te koppelen aan synthesizers
klinkt een groeiend aantal gebruikers
als muziek in de oren. Doorgewinterde gebruikers noenien MlDl ook
wel een muzikaal stuk handgereedschap, voorwaar een mooi compliment. En daarbij komen nog de

nterface voor paralle e pr nter
Rs 232 (v 24)
h gh speed inrerface (DMA) voor
Atari hard d sk en laserprinler
aanslu tmogelijkheid voor exrerne disk drive

omvangrijke software-mogelijkheden, varicirend van M lDl-leerprotramma's tot complete arrange-

solut e)

menten.

financiele administratae, voorraadbeheer en databases tot geavanceerde
calculatieprogramma's. Vermeldenswaardig is ook dat TOS (het operatinS sysleem van de ST) standaard in
ROM is ondergebracht. waardoor
het niet apart hoeft te worden geladen en ook geen ruimte in het werkgeheugen gebruikt.

QWERTY-AZERTY layout
numer ek toersenblok mer l8

t'.1H2

wo rde n.

Als u met graphics werkt of

5r2 Kb I t1b RAM
r92 Kb ROtl

software niet worden vergeten: dit
strekt zich uit van tekstverwerking,

twee controller bussen
vrdeo-uirtang voor RGB-moni!or
( age en medium reso ut el en
monochroom mon tor (hoge re

32 K video geheuten
drie resoluriesl
320 x 200 beeldpunten

bj l6
kleuren (lage resolurie)
640 x 200 beedpunren biJ 4
k euren (medium resolutie)
640 x 400 beeldpunten mono
chroorn thoge resolutie)
512 kleurtinten
enSelstalig (menu s en systeem

meldinten)
maximaa 4 vensrers tege iik
geopend

''drop down menu s
GEIY appl catie-bibliorheek (AES)
GElvl Vir!!al Device ln!erface
real t me klok

MlDl- nterface voor aansluit n8
van synthesizers
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