De draagbare ATAR

Voor steeds meer gebruikers ziln de prestaties
van de ATARI ST computer al lang onmisbaar.

De toepassingen op het werk, thuis, in onder-

wijs, wetenschap

of

laboratorium worden

steeds veelzijditer. Daarmee

troeit

de behoefte

aan computers waarmee men ook onderweg

over verwerkintskracht kan beschikken, dus
aan een draagbaar systeem. ATARI komt aan
die wens tegemoet met de Stacy draatbare
computer.
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De ATARI laptop is vollediS ST-compatibel. De

professionele prestaties doen

in geen

enkel

opzicht onder voor de hoge eisen die aan de
ATARI MEGA ST ziin gesteld. Het han van
de Stacy is de Motorola 68000 microprocessor

met een kloksnelheid van 8 MHz. Die biedt
een hoge verwerkingssnelheid voor complexe
toepassinten, ook onderweg.

Gioot werkgeheuger

Het werkgeheugen is l, 2 ol 4 Mb, zodat ook
teheugenintensieve programma's probleemloos
kunnen worden uitgevoerd. Het verwerken van
informatie uit trote gegevensbestan den verioopt
daarom bliksemsnel.
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Het beeldscherm van de ATARI Stacy is een
lust voor het oog. Dit onderscheidt zich door
het gebruik van een Supertwist-LCD scherm
met achtergrondbelichting en een resolutie van
640x400 beeldpunten. Het ergonomisch toetsenbord garandeert betrouwbare invoer van

Het tebruikscomfort wordt extra
ondersteunt door de met name bij GEM-

gegevens.
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bekende handige muis. De ingebouwde track-

De hard disk zorgt dat u ook optimaal bent
voorbereid op veeleisende taken, omdat u

ball zorgt voor een eenvoudig en snelle be-

eenvoudig alle opgeslagen informatie met

dieninS.

meeneemt.

toepassingen ideale trackball. Deze vervangt de

u

ST: licht en krachtig

Ml0l-inlertace

De ATARI Stacy is vooruien van alle interfaces

die men van een topklasse computer terecht
verwacht, b.v. voor een laserprinter, kleuren-

monitor, extra hard disk enz. Met een MlDlinterhce stelt de Stacy evenals alle ATARI STsystemen een nieuwe norm. Voor de muziek-

branche is de Stacy de ideale laptop. Alle
poorten zijn tijdens het transport beveiligd. De
afdekklep aan de achterziide vervult een dubbele functie; ingeklapt beschermt

hijde poorten

en uitteklapt dient hii als steun voor de comPuter.

De ATARI laptop heeft een ingebouwde 3,5inch floppy disk drive met een capaciteit van
720 Kb (geformatteerd). Die zorgt dat alle voor

de ST-serie ontwikkelde programma's overal
inzetbaar zijn. Natuurlilk kunnen alle zelf ge-

maakte programma's en bestanden zonder
meer tussen de Stacy en elke andere STcomputer worden uitgewisseld.

De Stacy laptop-ST is een professionele draag-
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bare computer. Hij voldoet niet alleen aan de

:

hoogste kwaliteitseisen, maar heeft ook een

levert. De Stacy bewijst het opnieuw: ATARI

bijzonder aantrekkelijke prijs/ prestatieverhou-

maakt computers betaalbaar.

1.2of4MbRAl'1
32 Kb statisch RAM voor LCD

parallel-poon (voor printer)

t92 Kb ROM

RS-232

drie toonSeneratoren
frequentiebereik van 30 Hz

(v24)

tot

DMA (voor laserprinter SLl"l 804 en hard

ver boven l6 kHz

disks)

drie kanalen

l6/32-bit Motorola 68000, 8 MHz

aansluiting voor extra floppy disk drive

frequentie en volume per kanadl instelbaar

acht 32-bit dataretisters

aansluiting

dynamische omhullende-regeling

negen 32-bit adresretisters

voor monochroom of kieurenmonitor (inSebouwd beeldscherm wordt

l6-bit databus

uitgeschakeld)

24-bit adresbus

poort voor muis en joystick (trackball wordt
uitgeschakeld)

ll lDl-interface
Supenwist-scherm met achtergrondbelichting

Uirgebreide menu's en meldingen

o

maximaal vier gelilktijdig geopende vensters

drop-down menu's
GEM toepassingenbib iotheek (AES)

resolutie 640x400 beeldpunten
schrijf machine-indeling

afzonderlijk numeriek blok en l0 functieingebouwde 3,5-inch floppy disk drive,

toetsen

720 Kb geformatteerd

trackball met twee druktoetsen

ingebouwde hard disk van 20 of 40 Mb

(uitschakelbaar)

GEM Vinual Device lnter-face (VDl)
real-time klok

34x38x8cm
7,8 kg
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