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Volop Power. o" lrlnt
L/nx is het eerste professio-
nele telespel me! nieuwe top-
technologle in zakformaa!.
Snelheld of behendigheid, 66n

of meer spelers, het Ponable
Co or Entertainment System
is spelplezier voor iedereen.
Hoogstaande perfectie en

spannende actie voor onder-
we8.

Fantastische kleuren
Opvallend detail van deze
minispelconsoJe is het high-
resolution 3.5-inch kleuren-
displa/ met l-D ef{ecten en
4096 kleuren. De haarscherpe
weergave en het vierkanaals
geluid maken het spelen tot
een adembenemende beleve-
nls. Stroomvoorziening vormt
geen probleem. Batterij- of
netvoeding of ze fs via de si-
garette-aansteker van de
auto. Zo houdt ook de
"crew" op de achterbank tij-
dens de rit de stemming erin,
met aangesloten koptele-
foon(s) zelfs geluid oos.
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Solo-spelen zijn uit!
l'laar iefst 8 spe (ompLl
:crs kurner ,i a de nu r -

: ryer Com ynr-<abe
order ng worden gercp
pc d "oor g€zrmen lk
spe p ezie.. A espeers
z lr can :ctlef b j he: spe
b,etro <kcn. De ATA 1
Llrx te r de i'zond€r lKe
resL !er,e: op en toonr de
besr:e tolaa s.or e cp het
. sp aJ -ere dr k:"np oer

N €Lli si. nleu,+,e n.: e &

ATARI's s u perd raai.
Ock nkshand ge spe ers
r- nner n; zonder prcb e

ren meec oen: het LCD
,:n de ATAR -L1nr r:r
:l 8C;r:d:n ,^io rr e r
gecra: i. Ycr cc-otpad
gaer het ercp ci eronder
r :cht 5eweq rgsr chr r-

gcn. i:nkz I a€ aLbb.
!:;ercc.de bcd er rgs
tcppen rrnner :e fs

:rois;c crs 'rlcc tlcc
l.[5€ 1:]nden r€edoe r
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