De Nieuwe ATARI 1040 ST E
Nothing can beat the fun o{ Atari - deze
slagzin geldt met name voor de Atari 1040
ST E die in Drisseldorf voor de eerste keer
aan her publrek werd geroond. De nieuwe
versie van TOS, vollediS compatibel met duizenden ST-programma!, zorgt voor een nog

snellere desktop. En maakt bovendien het
werken met disk driyes, mappen en bestanden op een aantal belangrijke punten aanzienlijk eenvoudiger Een prettige bijkomstigheid
is dat met TOS van de 1040 ST E geformatreerde diskettes vollediS compatibel ziin met

t1s-Dos.

4095 kleuren, waarvan er l5 Seliiktiidig kunnen worden weergeteven. Natuurliik werden deze keuzemogelijkheden in het regelPa-

neel geintetreerd. Op het achterpaneel
heeft de ST E nu ook 8-bit stereo-sound-uitgangen. En op de beide lS-pens controllerpoorten, links op de machine, kunnen geavan-

ceerde besturingseenheden als Light Guns
en Paddles worden aangesloten. Of twee
adapters die elk twee connectoren bevatten
voor 9-pens joysticks, waardoor men samen
me! de twee standaard joysticks in totaal
met zes spelers op puntenjacht kan gaan.

De ST E is een begin-systeem rn de beste zin
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het spel. Het kleurenpalet biedt keuze uit
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De snelle l6132-bit Motorola 68000 proces-

letjes is telnteresseerd, maar die wel de
zekerheid wil hebben dat ziin computer aan
zijft toekomstige behoeften zal voldoen.

sot het ruim bemeten I l'1b werkgeheugen,
ioystick- en muis-poorren, de ingebouwde

cessies gedaan. En

computer-fan kan wensen.

disk drive en de vele interfaces behoorden
altijd al tot de basisuitrustint van elke ST
lYaar bij de ST E komt nu not meer kleur in

Daarom werden aan de 1040 ST E geen conzo hoort dat ook bii com-

putertechnolgie. De beste manier om de
boeiende wereld van de nieuwe Atari ST
beleven ... is ermee te werkenl
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ATARI 1040 ST E - Plezier met toptechnologie
Software:

Hardware:
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nieuwe versie van het TOS-besturingssys-

teem
bestanden kopi6ren dn verplaatsen
maPPen herbenoemen

Autoboot van GEM-programmat
nieuwe bestandsselectie-box
snellere desktop
snellere toeSang tot hard disk
reset vanaf toetsenbord

uitgebreid kleurenpalet (van 512

naar

4096 kleuren)
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en horizontaal scrollen

o voorbereid voor extern

GENLOCK-

interface

o 8-bit stereo PCM-sound
a aansluitingsmogelijkheden voor light gun,
light pen, draairegelaars en tot 6 joysticks
a besturintssysteem nu in 256 Kb ROM
a I Mb werkgeheugen, uitbreidbaar tot 4
Mb
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