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De eerste MS-DOS compatibel
De professional die an uw
bannenzak past.
De ontwikkeling van uitersr kleine maar toch
krachtige computers heeft al voor veel ver-
rassingen gezorgd. De topcechnologie van

ATARI in de Portfolio stelt een nieuwe norm:
computerprestaties die voldoen aan de

industriestandaard hoeven vanaf nu nrec

meer loodzwaar te wegen. Een sraaltje high-

tech vernuft dat optimaal rot zijn recht komr
in situaties waar de prestaties van een vol-
waardige PC gevraagd worden en waar opri-
male mobiliteit vereisr is. Want de ATARI

Porrfolio is de computer voor onderweg.

Een technologische mijlpaal
De computerprestaties van deze handzame

ATARI Portfolio zi,n indrukwekkend. ln de
welhaast ongelooflijke afmetingen van

20x9x2,7 cm schuilt een volwaardige PC.

En het gewicht is slechts 450 gram, batterijen
inbegrepen. Die handzaamheid wordt nog
eens onderstreept doordat de Portfolio als

een boek kan worden dichtgeklapt. Dit
"boek" bevat ondanks zijn geringe afmeting-

en toch twee essentidle zaken: een volwaar-
di8 toetsenbord met 63 toetsen en een

monochroom LCD-scherm waarop 320 te-
kens resp. 240x64 pixels kunnen worden
weergegeven.
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pocketcomputer van ATARI
Vertrouwd als een desktop pC
De mogelijkheid gegevens uit te wisselen mer
iedere induslriestandaard PC is 66n van de
belanSrijkste eigenschappen van de Atari
Portfolio. Bovendien kunt u randapparatuur
als printers aansturen, calculaties uitvoeren.
gegevens vastleggen, teksten invoeren en
comple\e werenschappel.lke berekeningen
uiavoeren: uw Portfolio combineert de
opslagcapacireit en rekensnelheid van een
normale kantoor-PC met grootst mogelijke
bewegingsvrijhe id.



Onafhankellik Yan het lichtnet en
ultgerust met op de praktiik toe-
tesneden applicatie-software
Wie de ATARI Pocket PC onderweg ge-

bruikt, kan zijn afspraken royaal plannen: bij

normaal tebruik gaan de batteriien zo'n 6 tot
8 weken mee. Dit uiterst economische ener-
gieverbruik is mede te danken aan het feit dat
de belangrijkste software in 256 Kb ROM is

opgeslagen en dus geen stroom verbruikt.
Zoals het MS-DOS compatibele operacing

system met uitgebreide BIOS-funcries.

spreadsheet, adressenbestand en telefoon-
boek met automatische telefoonkiesfunctie,
programmeerbare rekenmachine, krachtige

tekstverwerker en elektronische agenda. Dit
veelziidige programma-aanbod slaat direct
ter beschikking bij het inschakelen van de

computer. U roept de programma's snel op
via een menugestuurde gebruikers-interface.

Additionele programma's ziin op ROIY-
kaarten verkrijgbaar.

Grotc geheugencapacitcat met
uitbreidintsmogeliikheden
Met een werkgeheugen van 128 Kb heefr de

ATARI Portfolio aanzienlijk meer dan andere

computers van deze afmetingen. Net als bij

een normale PC kan het RAM tot 640 Kb
worden uitgebreid.
Voor massageheugen maakt de Portfolio ge-

bruik van RAM-kaarten van 32 rot 128 Kb.

waarop tegevens en programma's kunnen

worden opgeslagen, vergelijkbaar met een

diskette.

De ATARI Porrfolio is een mobiel bureau in

zakformaat. Moderne computertechnologie
voor mensen die snel beslissingen willen

nemen op 8rond van betrouwbare gegevens.

Altijd en overal.

De ATARI Portfolio.
. I28 Kb RAIY

(ui.breidbaar naar 640 Kb)

o 256 Kb ROr,l

O Processor: lntel 8088

a Kloksnelheid 4.9 MHz

O Afmetingen: 20x9x2,7 cm

O Memory cards (te gebruiken als floppy)
met 32. 64 oI 128 Kb

O Toetsenbord: QWERTY of AZERTY
met 63 toetsen

O Aansluiting: voor alle PC randapparatuur

via optionele interlace

O lnterfaces: met de parallele cenrronics

of de seriEle RS-232 C lnrerface
kunnen randapparaten en PC's

met genoemde interface worden
gekoppeld

O Software in ROM:

spreadsheetprogramma

(compatibel met Lotus l-2-3),
text editor.
adressenbestand,

elektronische agenda

O Display:

320 tekens (40x8)
15360 beeldpunten (240 x 64)

afmetingen ca. llx4 cm

O Opmerkingen:
Op de expansie connector zijn alle

signalen van een desktop PC

beschikbaar

/\ATARI
...maakt toptechnologie betaalbaar.


