putel'...
werkt, weet wat die kleine grijze
muis waard isl

De muls: daarmee heeft u de volle

computerkracht van de ATARI
l'1EGA ST in uw vingertoppen. En

de monitor toont u pixel voor
pixel, haarscherp, hoe her met
uw werk staatl

De nieuYve Me

Voor gebruikers van graphics is
de RG B-Moniror SCl224 met
zijn briljante kleuren de keuze bij
u tstek. Met dezelfde afmetingen
als het monochrome beeldscherm
biedt de SC 1224 bij het werken

De ATARI MEGA ST

met kleuren een resolutie

weet te schatten. ziet u meteen

3

van

20 x 200 pixels, of in de medium

resolutle van 640 x 200.

Bij de monlror heef! u in principe
twee mogelijkheden, die u gron-

dig legen e kaar moer afwegen.
Want her is meer dan alleen een
kwestie van smaak of u gaar werken met kleuren of zwart,rwir.
Lalen we beginnen met de mono,

chrome monitor

l'1et de software laat u de toptechnologie van ATARI ten volle
tot zijn recht komenl
Voor de ATARI MEGA ST zijn
ve e honderden in de praktljk getoetste toepassingspro!ramma's

beschikbaar. U kunr kiezen uit
branchegerichte of toepassing-

124 of

gerichte soflware. Met andere

heefr een diameter
van I 2 inch (zo'n 30 cm)en geefr
een ruslig beeld, vrij van f ikke-

woorden, mer de ATARI l.1EGA
ST kunt u bijvoorbee d voor uw
bedrijf de financiele adminislratie, de teksrverwerking, het

SIY

SIY 125. Deze

ring. Daarvoor zorgt de

snelle

beeldverversingsfrequentie van
7l Hz. De tekens worden zwart
op een witte achrergrond afgebeeld, zoals u dat op papler gewend benr. Bij een resolulie van
540 r 400 pixels kunt u ook overuren maken. zonder dat u last

voorraadbeheer

of een

data-

beschikc
of ze fs 4 l'1egaAls gebruiker, die

over maar lielst

byre RAM.

2

computerpresraties naar waarde

welke mogelljkheden ln

van hec grote aantal disk I Obewerkingen.
De l''1EGA ST heefr een geheu

gencapaclteit waarmee

ze fs

zeer 8ro!e financldle administraties of spreadsheets prob eemoos kunnen woTden verwerkt
Terwil er dan nog vo doende
ruimte overblijft voor de nieuwe
Laser-pr nte r van ATARI, dle een
deel van het geheugen nodig
heeft voor de noodzake ilke be
rekeningen tijdens het afdrukken
h

ics

Vergelijk maar eens hoeveel (of

Zo zu t u ongeveer reageren als u
de afbeelding van de MEGA ST
nauwkeuriger bekijkt. lnderdaad,

iever hoe weinig) fabrikanten

er

bee dschermen van deze kwali-

Om met het begin te beglnnen:

krijgt van

telt

oogverm oe idhe id.

aanbieden (en

voor welke

prils)l Wij zijn van mening dar uw
ogen een dergelijke monitor verdienen.

base

is

programmeertalen

uw ATARI beschikbaar. De verbindende schake tussen al deze
oplossingen is het ATARI TOS
operating systeem en de gemakkelijke GE14 Deskrop.

ena

e bljbehorende elektronica,
de voeding en de disk drive on-

dergebracht. Deze laarsre bevindr zich nu aan de voorzijde.
Het disketre-format en de opslag
capac te tvan 720 Kbzlln naluurlilk herzelfde geb!even, zodat a e

software die tot nu toe voor de

::

",'":

;"'; il[,

:'"

?::"i

ti

gebruil<t. Op het achrerpanee
bevlnden zich alle noodzal<elijke
aanslultingen (paral e, serieel,
externe disk drlve, toetsenbord).
Ook de systeembus is eenvoudig
toegankelijk. Bent u er inmiddels
achter gekomen wat ln de bovenste behuizing is verborgen?

sr.

Dlt

s

een uirbreiding waar

n

zich de hard-dlsk bevindr. Deze
heeft een opslag-capaciteit van

talloze

nuttige hulpprogramma's voor

l'1EGA ST zljn uireraard de hoofdkaart met de centrale processor

.Ju

ma's, vele

en

ln de centrae eenheld van de

66n en ander aan veranderd

verzorgen. Maar er zijn ook

spreadsh eet-program

nlet?

deze

computer schu len Want 66n van
de hoofdprob emen bij de meer
serieuze programma s, s de ver
traginS dle oprreedt ten gevo ge

van grap

Kijk nog eens naar de afbeelding.
We ziin eerlljk gezegd noga trots
op het werk van onze des gners.
Hij zier er erg goed uit... vindt u

Techn sch perfect en nog doordachrer. Dat rnerkt u voora bij
angdurig en inrensief gebrulk

I

Of

dat nu op school is, in de werkplaats of op kantoor. De C PU en
de disk drive zijn niel langer in de
behuizing ondergebrachr. Het
toetsenbord is een afzonderlljke
eenheid geworden, de u evengoed op tafelals op uw knie kunr

He! is icht van ge
wicht en toch robuust. heef! een

20 14egabyre (geformameerd).
Voeding, conrrol er en nterface
i

il H il 11

:;,

5;:

"""'"".T:
gevens Sesahiedt
volgens het
sne 1e DMA-protocol (Dlrect
Memory Access), waarbil de ge
gevens zonder omwegen !ussen
het werkgeheugen en de disk

worden uitgewisseld. Daardoor
zijn beduidend korrere roe-

gebruil<en.

ganSstijden gerealiseerd. Bij ge-

exacte aansaS die vooral door

heugenintensieve !oepassingen
merkt u keer op keer hoezeer

jzon-

het loonr op de geavanceerde

der wordt gewaardeerd. Her is
door m ddel van een elastisch
kru snoer met de centrale een
held verbonden. zodat u meer
bewegingsvrijhe id hebc bij uw

technologie van ATARI !e vertrouwen

professionele gebruikers

bi

werkzaamheden.
En daarmee komen we blj de volSende componenl van de nieuwe
I,,1EGA ST

I

EiEenlijk

is

het overbodlg hler nog

stilte staan. Wie weet immers nog n et dat d t ogenschlinlanS bij

Randapparatuur...

ATARI YIECA ST . Toptechnolog e ln e6n ooSopslaS:

o 2of4MbRAM

Toersenbord

o I92KBROM

.

Systeem opbouw

o l6/32-bit Motorola 68 000
micro-processor, 8

G

kaart (btjv machemarrsche

G

.

coprocessor)
Maximaat I 92 KB ROM,
extern uitbreidbaar

.

egevensopsl:g

!

drsk

G

Parallel: Centronics

aanslu itrng

l'lonitor aansluirrns.
RGB-Monitor, TJlevisre mer

SCART-aansluirine
- M onoch room - M
Jr iro r

.

.

(Zwartlwit)

rng mer bijv. muzieksynthesizers
Muis- enJoystick aansluitbus

)

Ruisgenerator

raf scn

o 32 Kb beeldschermpeheueen
o Drie grafrsche resol-uties: "
320x 200 punten in l6 kleu-

o Floppy en Harddisk

MlDl aansluiring voor koppe_

regeting (ADSR

o MlDl-inrerface

lnterfaces
o Serieel: V24/RS 2J2

.

Der

o Dynamische Sound Envelope

drrve, 720 Kb dubbelziidis
o ROM ModLrle-lnsteekitei

-

boven de l6 KHz
3 onafhankelijke geluids_

kanaalinsrelbaar

i.J: xuy,",r".1y

.

tot ver

.
.

printkop

regelafsrand l16 inch

of

programmeerbaar
Beeldmalrix 8x 9 punten

a Tekensets:

ATART SC I 224
RGB

9 naalden in de

kreurenmoniro.

-

'e

volle 96 ASCII-tekens,

ffiffiJ
lF*"ri:"rJ;"','i*:nx; jjh*:"L:]:'r,l*;".,

]

ren (lage resolutie)
640 x 200 punten in 4 kleuren
(medium resolu(ie)
540 x 400 punren, mono_
chroom (hoge resolurre)
Keuzemogefiikherd uir 5l 2
verschillende kleuren

Operrrn:

.1?J1,"*",

Svsteem TOS mrr cFM

o Durdelilke menu's en
s/sreem_meldineen

o 'Drop-down minu,s
o Tor 4 Windows teeeliik
ooen
o Werkt met symboLn

I

i*[i#u

(lconen )
o GEM Application Environ_
ment System AES
o GEM Virtual Device lnrerface

.

sec. bidirectioneel.

optimaliserend

.

Frequenties van 30 Hz

kanalen

o Harddisk-lncirface met
(Direct l'lemorv Ar.o".
-----'

.

a 60rekens

eluld5w-^g1,.r.

a Frequentie en volume

o lngebouwde J,5 inch

.

Processor

battery-back-up
AanslLriring voor uirbreidings_

.

vastleggen.
Cenrronics parallel interface

8 toetsen

o Cursorbesruring met 8
!oetsen
o l0 Speciale funcrie-toetsen
o Aparte roetsenbord-

14

SM M8O4

Matrix-prin!er
Voor alles wat u zwart-op-wit wih

toetsenbord
Numeriek roetsenbord met
I

Hz
o 68 000 Systeembus volledig
urtgerust
. Bit BLT Chip (Btirter)
. Real-Time klok met

.

ATARI

o Ergonomisch gevormd

o

Real-rime klok

I
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