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... Power without the Price "



. . . toptechnologie in een moderne, zakelijke vormgeving.

. . . en dit zijn de top-specificaties van

de 13OXE.

Grote geheugencapactteit: 128 Kbyte
MM, 24 Kbyte ROM (Operating
Systeem en de programmeertaal ATARI
BASIC) plus nog extra mogelijkheden
met insteek-modules.

Met ziln 128 Kbyte werkgeheugen is de
ATARI 130XE een echte geweldenaar.
Door de organisatie van het geheugen
in twee blokken van 64 Kbyte kan,
door middel van ,,bankwirching'l het
totale geheugen benut worden.
De ATARI 130XE beschikt dus over het
geheugen van twee 64K computers.
Voor een snelle gegevens-verwerking
zorgt de klokfrequentie van 1.79 MHz
van de 6502C mlcroprocessor.

Bovendien beschikt de ATARI 130XE
over enkele door ATARI ontwikkelde
speciaal chips, die met hun bijzondere
eigenschappen de computer extra
kracht meegeven:

ANTIC voor graphics,

GTIA voor graphics en l/O,
POKEY voor geluid en l/O,
PIA voor l/O.

Grafische voontellingen weergeven is

tetenwoordit een ,,must'l Voor de

ATARI 130XE geeft dit geen enkel
probleem.

255 kleuren, waarbij de keuze is uit
16 grondkleuren en uit 16 helderheden.
Daarbij komt nog dat het beeldscherm
horizontaal en verticaal kan scrollen.
Voeg daar nog eens bij de 5 ,,playen',
(ook wel sprites genaamd). Kortom

creatieve vormgeving
zonder grenzen en

u itbeeldingsmogeliik-

heden die alleen door
de eigen fantasie be-
grensd worden.



A propos creativiteit! De ATARI 13oXE

beschikt over maar liefst 4 geluids-

kanalen voor het naar hartelust com-
poneren van muziek en andere soort
geluiden.

... Professioneel toetsenbord.

57 ergonomisch gevormde toetsen
maken het werken met de ATARI 1 30XE
tot een aangename bezigheid. De aan-

wezige grafische tekens ziin duidelijk
herkenbaar op de toetsen aangebracht.

Separaat ziln er 5 speciale functie.
toetsen aangebracht boven het toetsen-
bord.

. . . lnterfaces voor professioneel

gebruik. Voor aansluiting op een tv of
een monitor, l/O-aansluitingen voor
printers, diskdrives of een programma-

recorder. Een uitbreidings-bus en

natuurlijk aansluitinten voor een

joystick, muis, lichtpen of de Touch-

Tablet.

... en een uitgebreide verzameling

software.

Op de ATARIl30XE werkt allesoftware
die voor de Xl-serie (ATARI 600X1/

800XL) wordt aange

boden. De ATARI 130XE

is een computer die

iedereen zich veroorloven

kan en die heel wat te
bieden heeft.



De voordelige manier

om programma's op te slaan . . .

ATARI 1010,

Programma-recorder.

600 bits per seconde bedraagt.

de overdrachtsnelheid. Met een

kapaciteit van 100 Kbyte per

... voor wie het bewijs zwart op w t
wll vast eggen. . .

ATARI 1027

Letter-rol-printer,
voor schoonschrift met de kwaliteit
van een schrijfmachine.

Schrijfsnelheid: 20 tekens per seconde,

tot 80 tekens per regel (12 cpi). Losse

vellen en rollen papier zijn te gebruiken.

Bidirectioneel printen met,,logic
seeking'l

Maten: B 400 x H 76 x D150 mm.

Gewicht: 2,35 Kg.

Kan direct aangesloten worden op de

ATARI 600 XL/800X1 en op de

ATARI 13OXE computer.C60 cassette. Elke standaard

c:rssette is bruikbaar in de

ATARI 1010.

^1rr\ Opslagcapaciteit tot 133 Kbytes,

-.\\\* dat zijn meer dan 100 A4-blad-

Sa" zijden. lngebouwde besturings-

.. . en dit ziin de verdere technische

bijzonderheden:

Automatische opname- en weergave-

controle. Drie-ciiferig bandtelwerk.
lngebouwde mogelijkheid tot beveiliging

tegen wissen. Automatische afslag na

ieder programma. Twee sporen (digitaal

en audio).

. . . voor wie snelheid telt. . .

ATARI 1O5O

5-% inch disk drive voor professioneel

gebruik.

logica met ROM en eigen 6507
microprocessor welke automa-

' tisch van enkele op dubbele dicht-
heid overschakelt. Kan direct aange-

sloten worden op de ATARI 600XL/
800X1 en op de ATARI 130XE computer.

ATARI 1029

De snelle matrix printer van ATARI.

Met 50 tekens per seconde, normaal

schrift, behoort deze printer tot de

renpaardjes in de ware zin van het
woord. Zijn verdere technische gege-

vens ziin overtuigend:

5 x 7 dot matrix print methode

Formaat: bij normaal schrift ('10 cpi)

80 tekens per regel. Bij breed schrift
(5 cpi) 40 tekens per regel. Regelafstand:

4,25 mm (6 lpi) bij zowel normaal als

breed schrift. ln de grafische mode

2,8 mm (9 lpi). ln totaal beschikt de

printer over 132 yerschillende tekens.

Voor het papienransport zijn een

aandrukrol voor losse bladen en een

tractor-aandrijying voor kettingformu-
lieren ingebouwd.

Papierbreedte: tot 8,5 inch voor losse

vellen en van 4,5 tot 9,5 inch voor
kettingformulieren.

Maten: B450 x H 120 x D 240 mm.

Gewicht: 5 Kg.

Kan direct aangesloten worden op de

ATARI 600X1/800X1 en op de

ATARI 130XE computer en is seriematig

uitgevoerd met een zelftestschakelaar

en een uitwisselbare inktlint-cassette.



. . . het sterke nummer uit de 64K klasse.

De klassieker in de ATARI computer-
familie.

Met 64 Kbyte geheugen biedt hij een

goed beginpunt bij het werken met
de computer.

... dat geldt ook bij een vergelijking

met andere computers in zijn klasse.

Geheugen: 64 Kbyte MM, 24 Kbyte
ROM (Operating Systeem en de pro-
grammeertaal ATARI BASIC).

Toesenbord: 64 toetsen en 5 speciale

functie-toetsen voor gebruik in

programma's. lnternationale tekenset
ingebouwd. 29 toetsen met grafische

tekens.

Processoren: Het han van het systeem

is de in de praktiik bewezen 6502C
processor. De werksnelheid wordt
door de klokfrequentie van 1,79 MHz

bepaald,

Speciale opgaven op het gebied van

grafische voorstellingen worden door
de GTIA-processor opgelost, geluiden

en l/O door de POKEY-processor en

tenslotte is er de ANTIC-processor

voor de beeldscherm-besturing. Voor
de weergave van beelden kan gekozen

worden uit 255 kleuren, in BASIC

kunnen er zelfs l6 kleuren tegelijkertijd
weergegeyen worden. Het oplossend
yermogen, de resolutie, is maximaal

320 bij 192 punten. Er kunnen 24 regels

van 40 tekens weergegeven worden.
lnterfaces: een seri€le ATARI-interface
voor extra aan te sluiten apparatuur
zoals printers, verder een aansluitbus

voor een TV of een monitor. Twee aan-

sluitingen voor een joystick of een

andere controller en een ROM-module
aansluiting. Een steeds groeiende

hoeveeelheid software maakt de ATARI

800XL rot een ideale partner in de

vrijetijd en als leerhulp thuis en op school.

Vanaf her betin biedt de ATARI 800XL

een krachtige u itgangspositie.



. . . er zijn een groot aantal software,
proSramma's ontwikkeld voordeATARl

XLr'XE serie. H er z jn enkele voor-
beelden: voor werken en leren met de

computer, voor ontspanning en spel.

ATARI Writer
Tekstverwerking voor brieven, uit-
treksels, verslagen, memo's of bijyoor-
beeld de clubkrant. Konom voor ieder

die veel te schrijven heeft. Het pro-
gramma verandert het toetsenbord in

dat van een schrijfmachine en U kunt
er direct mee aan de slag. Met een

verschil: herhaaldelijk opnieuw begin-

nen na een fout kunt U vergeten,

Met ATARI Writer corrigeert, verandert

en reorSaniseert U de tekst tot U het

Sewenste resultaat heeft bereikt.
Daarna komt de printer in aktie. Klaar.

Met ATARI Writer kunt U bijvoorbeeld

ATARI Kaartenbak

Met dit programma kunt U moeiteloos
Uw platen, foto's, verzameling of club-
leden archiveren. De electronische

kaarten worden automatisch op alfabet
gesorteerd. leder woord of nummer
zoekt de computer feilloos binnen

een tel op.

ATARI Basic Programeren

Met de standaard ingebouwde ATARI

Basic leert U uitstekend programeren

als U de cursus ,,Programeren hoe doe
je dati" Deel l, ll en lll bestudeerd.

Door de unieke 2 sporen techniek van

de 1010 Programma Recorder ziet U
de programma's op het beeldscherm en

krijgt U gesproken tekst en uitleg via

de speaker van Uw televisie.

ATARI TouchTablet

De uitgebreide grafische talenten van

de ATARI XL en XE computers kunt U

met dit programma fantastisch benut-
ten. U tekent met de stift op de

electronische tekenlei, kiest de kleur

en de lijndikte. De computer helpt U

met rechte lijnen, vierkanten, cirkels

etc. Vergroten, kleur opvullen, wissen

en natuurlijk Uw tekeningen bewaren

op cxsette of diskette. Laat Uw fantasie

de vrije loop en wordt computer artiest.

/I\ATARI
... Power without the Price'"

de op cassette of diskette bewaarde

standaard brieyen automatisch van een

persoonliike naam en adres voorzien.

Techn scne verander nge. voo.behouden
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