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ATARI ST - toptechniek
van de bovenste plank
Snelle l5/32-bit CPU

I Mb
RAI'4 werkgeheugen. Aansluiting voor muis en
lYotorola 58000.

joystick, inSebouwde
3,5-inch disk drive met twee
lees/schrijfkoppen en een
opslagcapaciteit van 720 Kb.
MlDl-interface voor koppeling aan synthesizers.

Eigenschappen die

je alleen

vindt bij technologie van de
bovenste plank. Bestemd

voor degenen die het plezier
en de prestaties weten te
waarderen die deze droom-

computer biedt.
De STE is ook een kleur-

rijke computer. Hij werkt
met een kleurenpalet van
maar liefst 4096 kleuren,
dus nu wordt vormgeven pas
echt leukl
Bovendien 8-bit stereosou nd.

De ATARI ST/STE computer.
De kleurengoochelaar voor
animatie en graphics.
Superieure dirigent voor uitgekiende muzikale arrange-

menten. De computer met
oog voor de toekomst.
Berekend op elke taak voor
school en beroep.

De ATARI ST/STE computer.
De beste manier om de
boeiende wereld van deze

computer te beleven ...
ermee te werkenl
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ATARI Computers. Toptechnologie voor elke
toepassing
De
ATARI ST COMPUTERS

dea e bas s voor een comp eer
p.ofessioneel DeskTop P!b1ish nt

ATARI PC COMPUTERS

s-=!=-=

.

snele hard dsk met 30
60 l'4b opslagcapacire t

.

u rneembare h3rd disk van 441'1b

resp.

. 2 of 9 mon tor met hoge
reso ut e Oogvr endellk. Pro-

Aldruksnelherd 8 paginas per

l5 32-b t computer

58000 Dro.essor lt4et I 2 en 4
l'1b werk8eheugen lnSebouwde
drsk drive Los roersenbord

Reso

150

Comparibe me! de ST dus
toegang Lot een omvant. ike proSrammabibllo!heek

P.ocessor: ltlC 68030
Kloksne heid l6 MHz.
WerkgeheuSen 2 Mb RAM, u I
breidbaar lot I Mb 126 Mb bl gebruLk

lan 4 Mb,t DRAI'4

s)

utie 300

ve

dp

papiercapac !ei.

Zes grafsche modes:
* 3 PC modes

I

ST modes

120 x 480 pixels met 256 k euren
t een pa e( van 4096 of
640 x 80 met 16 keuren
paet van 4096
280 x 960 hi8h-resouron monou

8 bi. s.ereo PCM-sound

Fred Meiier
Nachtegaalslraat 29
2922 VL Krimpen aid i.lssel

Te1.i01807' 17138
Processor T 800
Koksnelhe d: 20 MHz
Geheugen: 4 Mb RAM,
vrdeo-RAl'1 (dua port)

ATARI TRANSPUTER
WERKSTATION

.--

.

_

Hard

s

Mb

ISCSI).

Besrur ntssysteem Heios
I O: rgebouwde Mega ST

ATARI Transpurer Workstatron
Computfftechno ogie van top-

\'Fie'

dsk 40 Mb

I

I

l

*erl,srat on ,oor de proles

onele tebru ker

De ind!striestandaard compatibe
compute. n zakfo.maa!
lngebouwde MS DOS so{rware

c

voor rekslverwerk n8.

spread
sheets. elektron sche agenda.

adressenr€g

ster lnterface voor

SeSeYensuitw

PC's en pr nters (oplionee

)

W€rkgehelgen 28 Kb

tbreid'

Lr

AfmerinSen 197 x 98 x 26 mm

rselnt nret desktop

MS'DOS compat be

8088 2 processor
K oksne heid 4 77 en 8 l"lHz
640 Kb RAM. 30 l''1b hard d sk.
V deo-modes CGA EGA EGAI
MDA H€rcules

tuns! I gepnjsd ATcomPat bel.
80286 procexor
Kloksne heid 8 MHz.
640 Kb RAl4 30 lYb hard dsk
Ee1

Vdeo-modes CCA EGA
AT-compatibe compuier
80286-processor
Kloksne heid l6 MH,
Geen wa ! slates

WerkSeheuten l4b RAM, ur,
breidbaar tot 8 l.lb
60 Mb vasre hard drsk of 44 Mb
u tneembar€ hard disk
VGA video-modus slandaard

l''1S-DOS compat be

80386-processor
Kloksnelheid l6 20 l'lHz
2 Mb RAll 60 Mb hard dsk.
Video mod.s: VGA

Prestaties zonder compromis
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wensen. Zoals de ingebouwde
d sk drlve en een ongekcnde
reeks nterfaces. Voor printers,

hard dlsk en een tweede d sk
drve. Natuur 1k ziin ook

controiler-poorten voor joysr cks
en muis, evena s een v deouitgang onontbeerlijk 14 aar
waaTom niet meteen de l'4lDlinrerface uitproberenl De mogelijkheden van deze nterface
voor koppel ng aan synthesizers
k inken steeds meer gebru kers
a s muzlek in de oren. lnsiders
noemen l'llDl een "muzikaal
stuk gereedschap", een Sroot
compl ment als je de uitgebreide
softwa re-m oge lijkhede n van
sequenceTs, mLrzieknotatieproSranlma s en sound cd tors

kent

Kleur, beweging, actie
Pluspunt van de STE
mogelijkheden voor plezier, sPel,
sound en anlmatie. Het kleurenpalet omvat 4095 kleuren, wat
natuur ijk rot ultdrukklnE komt

in de keuzemogelijkheden van
het regelpaneel Daarnaast 8-b t
stereo-sound u tganSen. een aans u ting voor een externe GENLOCK, evenals twee

controllerpoorten voor

aanslu i-

tlng van geavanceerdc besturingseenheden zoals Light Guns en
Paddies. En v a de twee joystlckpoorten kun je mer maar lie{st
zes spelers op puntenjachr gaan
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in ziln basisr, tvoering beschikt
ce ST over al es wat de ware
computer fan zch maar kan

Nieuw aan de STE zijn vooral de
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Synoniem van plezier,
synoniem Yan prestaties.
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ATARI IO4O STFM IO4O STE
Toptechnologie in een oogoPslag
.IMbRAM
t92 Kb 255 Kb ROI'4

'

e QWERTY-toetsenbord met ergo-

.
o 15t32-bit Motorola 58000 microprocessor. 8 MHz
. acht 32-bit dataregisters

.

.

o afzonderlijke toetsen

negen 32-bit adresregisters

l6-bit databus

.3

.

ver boven 18 KHz

'

.3

. 32 Kb video-geheugen
.3 grafische modes:

bord

hard disk interface

o snelheid 1.33 Mb

s.

. module-slot ingebouwd
. geintegreerde floppy disk con-

.

rroller
c ingebouwde 3,5-inch disk drive

.

matteerd

.
r

parallelle printer-interface
. RS232 (v24)
o high-speed interface (DMA) voor
Atari hard disk en laserprinter

.

.

aansluitmoteliikheid voor
ne disk drive
twee controller-Poor(en

controllers'

leuren

Nederlandstalig/Engelstalig
(menu's en systeemmeldingen)
tot 4 vensters gelijktijdig op het
scherm

"drop-down"

menu's
". GEM toepassingenbibliotheek

.

I exter-

aansluitmogelijkheid voor max. zes

320 x 200 pixels bij 15 kleuren
(lage resolutie)
640 x 200 pixels bij 4 kleuren
(medium resolutie)
640 x 400 pixels monochroom
(hoge resolutie)
keuze uit een palet van 512/4096k

mer twee leesrschrijfkoppen,
opslagcapaciteit 720 Kb gefor-

.

geluidskanalen

o frequentie en volume per kanaal
instelbaar

voorbereid voor GENLOCKtoepassingen'
o hardware-gestuurd horizontaal en
verticaal scrollen
. uirbreidbaar tot 4 Mb op moeder-

.

toongeneratoren

r frequentiebereik van 30 Hz tot

55 commando's. l4 adresseringswijzen, 5 data-types

e blitter standaard

'

(AEs)

GEM Virtual Device lnterface

u(slutend

bl de ATAR

c vrdeo-uitgang voor RGB-moniror
(lage en medium resolutie) en

monochrome monitor (hoge resolutie

)

o MIDI-interface voor koppeling mer
synthesizers

.
.

stereo-uitSanSen (cinch) voor 8-bit

stereo-PCM sound'
hoogfrequenrurtgang voor aanslurting op TV (late en medium resolutie)

/I\ATARI

...

voor cursor-

besturing
o ingebouwde toetsenbordProcessor

o 24-bit adresbus
. zeven interruPt-niveaus

r

nomisch gevormde toetsen
numeriek blok met l8 toetsen

maakt technologie opwindend.

Technische wrjzisinsen voorbehouden.
ATARI (Benelux) Belgium Branch - Boomsesteenweg 28, B 2621 Sche
ATARI (Benelux) B.V. Hasenweq 78. NL-4131 LX Vranen.
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