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Spelen,leren en werken
in de wercld von Atori.
0f je nu wilt spelen, Ieren of werken, het kan allemaal in de wereld van Atari. Want de homecomputers
van Atari zijn zo eenvoudig te bedienen datje spelenderwiis nieuwe werelden ontdekL
En hoe meer je met de homecomputer werkt hoe
meer mogelijkheden je ziet en wilt uitproberen. B[i Atari
kun je dan kiezen uit allerlei mndapparatuur.
Bijvoorbeeld een programmarecorder, om kant en
klare cassettes of eigen gemaakbe programma's mee op
Le nemen of af te spelen.
Vind je de programmarecorderte traag in hetgpbruik, kies dan voor de Disk Drive, met een geheugencapaciteit tot 127 Kbyte,wat overeenkomt met ongeveer
100 volgetypte paginas.Daarmee speel je in frakties van
een sekonde informatie temg.

Of kom met je computer art op TV Met de TouchThblet teken je rechtstreeks op het TV*cherm. Waarna
j e maar liefst 256 kleuren kunt inlullen. Voor tekstverwerking maak je met een printer snel een pve uitdraai.
Met de Plotber kunje grafieken in kleur uitprinten.
Ideaal als visuele ondersteuning bij biivoorbeeld
presentaties.
De Atari 600 XL homecomputer is standaard voorzien van een 16 K
geheugen. Met
een geheugenuitbreidingsmodule kun je
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dit echter gemakkelijk
vergroten tot
64 K. De Atari
800 XL is standaard vootzien

van een 64 K
geheugen.

Geen homecomputer zonder softwo re.
Om de hardware te bedienen heb je natuurllik programma's, software nodig. Bijvoorbeeld Music Composer
waarmee je je

eieentophitmaakt Of AtariWriterwaarje zo een
verhaal mee schrijf[ Korrekties in je tekst worden
in lutbele sekonden uitgevoerd en op het scherm
gBbracht Met biivoorbeeld Visicalc of Syngraph
brengje systeem in je boekhouding.
Wil je graag zelf leren programmeren dan
heb je de keus uit diverse kant en klare kursusprogramma's in de taal Basic.
Ter ondersteuning van deze programma's
is er ook literatuur beschikbaar. Tenslotte kun
je met de Atari XL homecomputer alle Atari
hit videogames op een superieure manier spelen.
Speel met de Super Joystick of met de Tlakball.
Na enigeoefeningzulje merken dat je met
de Tlakball veel sneller uit de voeten kunL
Een uitgebreide Nederlandse handleiding maakt
de Atari homecomputer toegankeliik.
En eenmaal de voordelen van de homecomputer ontdekt, is er geen wegterug.

Voorbeelden von

prcqrummoS voorde
'Atofr
homecompuler.
Met de prtrgramma's voor de Atari home-

computerkun je werkelijk alle kanten uit
Of je nu wilt experimenteren met computer art, of
zelf wilt progpmmerrn, 't kan allemaal in de wereld
vanAtari Op deze pagrna zie je slechts een greep
uit hettotale aanbod
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Hondige
sludieboeken.
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meren dan zijn er ter ondersteuning een paar handige
studieboeken beschikbaar.
Zoals,{TARI BASIC.
Atari houdt je regelmatig
op de hoogte van nieuwe
apparatuur en programma's.
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de wereld

Veranderje TV in een spannende, fantastische
wereld, waarin van alles kan gebeuren. Je sluit de Atari
spelcomputer aan op de antenne-ingang, kies 66n van de
vele spelcassettes en het spel kan beginnen.
Adembenemende avonturen in de ruimte, sportieve krachtmetingen,van voetballen en tennis tot racen op
Le Mans of schaken, alles kan in de wereld van Atari.
En het leuke van Atari is dat er elke maand
nieuwe, nog spannender,speicassettes biikomen. Zo bliift
speien met Atari een uitdaging.
Ook bii de spelcomputer is een T}akball verkrijgbaar. Als je op zoek bent naar sensatie duik dan in de
wereld van Atari.

Hondioe
studiebo6ken.
Kies je biivoorbeeld
vooreencassetbeProgrammeren dan ziin er ter ondersteuning een paar handige
studieboeken beschikbaar.
Zoals ATARI BASIC.
Atari houdt je regelmatig
op de hoogte van nieuwe
apparatuur en programma's.
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Veranderje TV in een spannende, fantastische
wereld, waarin van alles kan gebeuren. Je sluit de Atari
spelcomputer aan op de antenne-ingang kies 66n van de
vele spelcassetbes en het spel kan beginnen.
Adembenemende avonturen in de ruimte, sportieve krachtmetingen,van voetballen en tennis tot racen op
Le Mans of schaken, alles kan in de wereld van Atari.
En het leuke van Atari is dat er elke maand
nieuwe, nog spannender,spelcassettes bijkomen. Zo blijft
spelen met Atari een uitdaging.
Ook bii de spelcomputer is een Tl"akball verkriigbaar. A-ls je op zoek bent naar sensatie duik dan in de
wereld van Atari.

Voorbeelden vo n soel cossetles
voor de Atori spilcom puter.
Atari heeft niet alleen de meeste

spelcassettes,
maar vooral de leukste, de echte hits. Bilvoortreeld Cookie
Monster voor de allerkleinsterl Miss Pac-Man Qret
zusje van Pac-Man) of Space Invaders voor de ruimte-fans.
Stuk voor stuk spellelies die je tot 't
toe in spanning laten wie er wint Als je orecies
I
weten hoeveel cassettes Atari heeft r.taag
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Atori.h Wereld zonder grenzen.
Atari International (Benelux)
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