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homecomputers/spelcomputers

Leren, werken en spelen
met de techniek van morgen
Atari is aljaren's werelds meest
suksesvollt' t'n innovatieve produ'
ccttt van horni'corrrputers en video
ganles. Als uitvinder van de nieurve
g('ncratic vi(icogames, gcbasecrd op
e.'I] svst(\rr !'all losse uih{isselbare
sl)elca$s('tles. heeft Atari zich ern
absoltttt' r'rxrrsprong opgebouud.
De Atari 2600 is de meest
gekochtc spclcornputcr ter u ereld.
Onr(lat Ataride grootste keus in spelcassettcs l)iedl, de llreest intercssantc
spt'llt.r orrtrvikkr:lt, vooral de echtt' hits
als Pac-Nlan, Phoenix en Centipede.
Onaft ankelijke producenten van
sl)elcassettcs lnaken hun produktcr)
dar rxrk vtxrral voor de Atari 2600.
Alitli ir c(lrler ook \ arraf het er:rste ogenblik t'en pionier ge$'eest op
het gcbied van ltornecomputers. f)at
rT il t, {(t,rr r lirt Alari zijr r lijd ver r uoruit \l'as &x)r in te zien dat de'lV meer
( ll lrr'(.t r'( ilklie\e rol in hpt gezittslevert val t'lke dag zou gaan spelel.
l\l('t nanre de jonqste generatie
kan en uloet zich thuis en op schull
{aar voorl)crciden op het omgaar
rrct dc c()urputcr Met behulp vaI
t:r,rr, spcc iaal voor dat doel onh!ikkeicle, lruiscornputer die gervoon wordt
aan{eslotcn op de l\,:

Atari is dus qeeD producenl van

bedrijfsrrachines die geprobeerd
hceft zijn zakelijke computers bruikbaar te maken voor gewone Dlensen
Atari is uitgegaa"n vau a" Utt u"jte en de kennis van die geworte mensen
en ontuikkclde een serie echte, hornecomputers, lvaarbij voorop sbnd:
- dal de computer zich nroet aanpassen
aan het gezin, niet omgekeerd.
- dat die conrputer daadnerkelijk een
lartqdurige en aanrl ijsbaar nuftige bijdrage moet leveren aan het gezinsleven.
- dat de computer bereikbaar nloet
zijn voor iedereen liet alleen doorde
technische toegankelijkheid, maar
vooral ook door een betaalbare prijs.
Atari spel- en homecontputers
wijzen volwassenen en kinderen van
nu de u,eg naar morgen. Een toekonrst die onverbrekelijk verbonden
is rnet de computer In welke werksituatie dan ook. In garages en
ziekenhuizen. 0p kantoor en in de
fabriek. Op school en thuis.
De computer is niet langer
exclusieve gereedschap van accointants, cconomen en ilgenieurs.
Wic dat vooruitzicht serieus
neemt kan op Atari rekenen, en de
rrccst geavanceerde computertechniek spelenderwijs maar gedegcn
onder de knie krijqen.

Atari 600 Xl'homecomputer
Werlpaard, leermeester en speelkameraad
De 600 XL is de eerste van een
nieuwe generatie Atari homecomputers. Een 16K computer met BASIC
('s Jftlds meest qebruikte orosramme!al) ingeboriwd. Het gihe"ugen
is direkt uit te breiden tot 64K. ljniek
is de Speciale "HEIP' toets. Als die

wordt aanSeslagen geeft de computer
z6lfaan hoe een, even vastgelopen,
gebruiker verder moet. De XL serie
omvat ook printers. een programmacassette recorder en een disc-drive-

Een van de vele voordelen die
Atari te bieden heeft is het omvangrijke software-pakkel Educatieve
cassettes. Cassettes voor administra-

tie en management En natuurlijk de
unieke mogelilkheid om alle Atari hitvideogames in een superieure vorm
te spelen. Zie de volgende pagina's.
Een zeer uitgebreide Nederlands-

talige gebruiksaanwlzing garandeert
dat iedereen, volwassenen en kinderen, de 600 XL kunnen gebruiken.

Het hele gezin heeft plezier vi
Ill een individueel tenlpo en met
inclividuele aandacht.
Lercn qaat spelende$ijs, vr)l$rassenen staan steeds $eer verbaasd
over de manier waarop jonge gebrui,
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\ oorbct'ltl I
[]lke nraard voert u in hoeveel
tnr gas uu, gt:zin heeft gebruikl, ntet
de (enriddelde tenlperaturen. Na verkx)p vat) tiid is nau$ kerrri{I le schatten
h,)e\1,(,1 g(,ld lr nx'el resen(,r(I vrx)r
de rx)ta van h(,t Casbedrijf. Na het
aanllrergt,rr van isolatievtx:rzieningel zijrr de besparingen feilkxrs te
lrt rekent'n.
Ilel et'n Atari hornec(n)lputer worden dc rraanclelijkst, betalingerr een
srtt,l err DIt'zierig karrleilje, onldat
all('lasterl k, lxrdgenert'n zijn en de
( ()tl1l)tll('r aarlqeeft \1'at u \,(x)r d('
koru erxlt' rnaanderr opzij ltoet le{{en.

\borbceld ll
Naasl zijn kwaliteiten als cornputer is de 600 XL het summum van wat
er op het gebied van videogames op
de markt is.
Leren begint immers met spelen.

Superieure beeldkwaliteit,
levensechte vormgeving en ongeker.de kleuren en geluiden maken het
spelen met de Atari-honreconputer tot
een fantastische gebeurtenis. Alle
Atari hits als Donkey Kong, Dig Dug,
Centipede en Pac-l\lan zijn in een 600
XL versie verkijgbaar.

\ txrrlrccld 2
I hris\vork r)akar) \r()rdl r)ict
alleert l:ukr'r. rl]aar resultatcrr rr(rrdcrr
veel snellcr bt.haald. I)e (\nrrputer

(eeft

les.

(l('cft opdrachlen en (1)rri(('('rl d('
ar)h\'ix)rdel).

\ixrrbeeld,l
Door eeD extra geheugen fl) ecn

tln een Atari homecomputer
printer aan te sluiten op de 600 XL
kunnen notulen Yan Vergaderingen
snelen gernakkelijk rrrrrden uit.
geu'erkt en vt rnrenigvuldigd.
Adressenbestanden van vercni-
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van een clubblad, tot nrr loe eell
moeizeran kanvei, r'raagt vooilaan
een nrinimum aan tijd c moeite.

oltdekt rvelke fascinerende effectcrl
er kunnen worden bereikt nlet de
256 kleuren en de,1 geluidskanalen.
I\laar Atari BASIC is niet de
cnige computertaal die de 600 XL
kan verstaar. Microsoft BASIC. Pikrt
en LOGO zijn slechts L,en paar lalen
die d()()r middel van handige programntanrodulen direct in de 600 XL

kunnen u,ordcl qeladen.

\'borbeeld

\borbeeld
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Afsprakerr rr'' rrderr feilkr,r5 qsrpgistreerd door de Atari homccomputer
De Computer-aqenda geeft naar
wers een overzicht van de afspraken
per dag, per rleek of per maand.
waarbijalle bijzonderheden op het
beeldschern verschijnen.
Natuurlijk legt de c0mputer de
gemaakte afsprakerr (x)k \'ast op
papier als daar behoefte aan is.
Afspraken verrleten is op die nlanier
vriju,cl uitgesloten.

tt'S..ll,X,f*

ur", u ,,er

de At.,ri
eiqerr proqrarrrrna s
maken en onhlerpen. De ingebou$.
de progranlnleertaal Atari BASIC is
snel door iedereen te lerert.
srtO

It- ook Lirr

Prograttnrerett nt,.'l de ri((l\L is
niet rnoeilijk, dat zult u lnerkcll !ranneer u zelf achterde conlputcr zit en

7

Creatievc talenten. zoals tekenen, schilderen cn muziek uraken,
kunnen met de Atari hornecoInputer
verder worden onhvikkeld.
\bor het leren lezen val bladmuziek en het zelf componeren vall
melodit€n kan eveneens de hulp van
de cornputer \'orden irue roepen.
Spelcndcn\ ijs \\1)rdt de gebruiker
Yertrou\\d genlaakl met de begillselcn r an de muziek.

0vert

eegt u de aanschaf
van een Atari h()mecomputer?
Dezc foldrr hr'eft slechls k)tdo('lccrl
sunlnriar ()\trricht te gt'\'('ll vall !\ilt
een ai(tn carnrl)trk'r lrxrr rt katl doen
cn is rlaaronr lt'rrt r'arr konrplect
Als u ('(ht g.iil l t('r('sserr tl bctlt irt tle
,\tari (i00 \L oI L'er, rttrg {ear artt cerdtr
ruoclt'1, r raaq ilatt ui! Atari clealcI ortl
de Atari hotll,'r. ottlputt'r llrochurt'.

Atari

2600@

De meestgekochte spel-

computer ter
\laakt rar. rlk. A rtr sL)rurrcnde. [artLrstischc sereltl. rraariir r.an
alles kan gelteuren. Even aanshriteo
,,1, de lnlcn e-iltqa nq, Cetr \
Jn Cjr \ r.1,.
JI)r,l( .issen,.s ki',1r'n pIL .. ]'l,ell-tr n taat:

wereld I
1

Adenlbenenende aYonturen in
dc ruimtr., spr,nie\ c krachlntt,tinqrn,
\ao voetl)allen elt tenllis tot.rut(,rijdun of schakcn, sltrookjesachtirlt,
a\, )Illllrcrr. orrrlogclijk lijkerrde

)

behendigheidsproeven.

Prikkclt de fantasic, traint het
concentratie- en reaktievermogerr.
Dwinqt tot vooruit denkel. lecrt
verliczen en... winner.
Hct unieke van Atari is dat de

:i J: ffi 'xt.-ff [x;
Lf:fl
tenr ijl elk

iii:-"

spel zu eeproqralnme('rd is
dat cr steeds nieuwe mogelijkheden
er uildaqil|gen or)tdr.kl word(.n naarnrate dc spelers zich onh,r'ikkelen.
I)c spelcrs kunnt'n teqen clkaar of
itrdividuLtl leqeD dr' ( u lput('r spel(.Il
Orrrlerlinqe r erx hillerr irr leeftiid
t,f spelvaardigheid worden op(chevelr omdat I)er speler een ei(ea
rr rakkclijkheidsqraad ill{esleld kall
rvorden (arxlers zoudcn vaders het
helenraal nooit van hun kinderen
kurrnen u'innen)Ook uniek van Atari is de absolute veiligheid voor de kostbare
be'ddbuis van de ldeurenJ\l
Een qepatenteerd ingebou\^'d
co[trolesvsteen zorgt ervoor dat on')
de paar scconden de kleuren van het
spel zich u'ijzigcn, wat inbranden
voorkomt. Hoc Iang er ook gespeeld
wordt. de Atari 260tlis volkonren

De Atari Club
Iedereen die een Atari
koopt kan lid rvorden van de
Atari Club. Gratis.
De leden ontvangen, om te
beginnen, 6 x perjaar het Club
Nieuws thuis. Een ldeurig, Nederlandstalig tijdschrift over de wereld
van huiscompuaers eri videospellen. Boordevol nielws over

computerprogramma's en spelcassettes. Mel tips van de leden
zelfom alles uit de computer te
halen wat er in ziL l\4et een vragenrubriek en gratis advertenties
waarmee de leden met elkaar in
kontakt kunoen komen. Met speciale aanbiedingen, exclusief voor
cluLrledel.
Met nieuws over
aktiviteiten die de
Club organiseerl
zoals de jaarliikse

t.:
schappen.

I

orschadelijk voor dc T\i
Het hel)bcn valt een Atari spelc(nnputer garandeen ook, nu en in
Nie$*Peuters leren spelenderwijs
de Irekrrn151. ip greulsle keus irrspelmet Pino en Mickey
( assetles. \ raagde Alari-dealer dt, gratis
Op vezoek van Atari hebben de
cassettc-catalogus en ontdck zelf dat
makers van Sesam Straat
een rnens zich met Atari nooit nreer
en de studio van Walt
Disney speciale spelcas:fi
il,1'"''
settes gemaakt waarmee
( osserte uilhre gl Stceds heter sttlds
3-6 jarigen spelenders[)annendc[ \{ant dagelijks blijkl cr
wijs leren rekenen en
technisch noq nleer mosclijk te zUlt.
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verkrijgbaar.

Voorbeelden van programma-cassettes

voor de Atari 600 Xfhomecomputer
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Programmeren,
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Assembler Editor@

Atari Pilot@

Atari LogoT

Atari Typeqursus

Music Composer@
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Voorbeelden van snel-

cassettes voor de Atari 2600u

spelcomputer

l

Atad heeft niet alleen de mteste

nssettes, maar vooral de leukste, de
echte hits. Dit is maar een greep uit het
totale aanbod. Sport en science fiction.

Behendigheidsspellen en klassieke

ATAH!

Missile
Command@

cx

Anru!

@
ffi&
Defender

cx

e

2609

Star Raiders@

Yars Revenge@

cx

cx

s
ATAfr!

AsteroidsGr

cx

2649

the
o

Raiders of

Pac Man3l

Lost Ark

CX 2646

2659

ANR!

AtrARIg

2660

AIARIi

ATARIE

cx

26311
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spellen, als schaken en Backgammon.
En elke maand komt er minstens
Cen nieuwe hit bij. Vraag de gratis
cassettetatalogus om zelf te zien, dat
Atari nr I is, 66k in spelcassettes.

AIARI!

Dig Dug
cx2677

2655

ATARI!

Indy 500
cx 261 l

ffi
ffi
3

ATARII

Super
Breakout@

cx

2608

Berzerk19

cx

2650

m
ffit;ffi ffil
RealSports@

Volleyball
cx 2666

::

AIANU

,ffi
rx
ffi m
n re

Realsports@
Soccer

Tennis

CX 2667

cx

RealSports@

cx

2688

2680

ATAfr!

ffitEmaci

Sorcerer's
Apprentice '
cx26l09

Pole Position

j

Big Bird's
Egg Catch

cx

cx

3

AIARIi

Kangerooe
cx 26119

Phoenix

d

26102

w

Moon Patrol

cx

2684

r

Cookie Monster Centipede@
cx 2676
Munch !'

cx

26101

Galaxian

i

2692

6

ff

Battlezone@

cx 268r

m
ffi i$s#
ffiqREi's

ATATi$

Vanguard

cx

2669

n

