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De MEGA ST Computer Yan
De ATARI |"1EGA ST compurer beschikr
over maar liefst l,2of ze lfs 4 l',legabyre Ml',1
werkgeheugen. De gebruiker die computerprestaties naar waarde weet re schatten, zret
onmidde lijk welke mogelijkheden er in deze
computer schuilen. Want e6n van de belangrijkste problemen bij de meer serieuze programma's, s de vertraging die optreedt aen
gevolge van het grote aantal disk l/O bewerk ngen.

computer is yerder uitgerust met de BlitterChip. een.nrcroprocessor dre de urtvoering
van veel programma's aanzienliik versnelt,
met name de weergave op het beeldscherm.
Aan de achterzijde bevinden zich alle noodza-

kelijke

interface-aansluitingen (parallel,

serieel, DMA, MlDl. externe disk drive en
toetsenbord). Ook de systeembus is eenvoudig toe8anke ijk. Bent u er al achrer gekomen
wat er in de onderste behuizing is verborgenl

Professroneel, doordacht en technisch per-

Deze heeft een opslagcapaciteit van 30 of 60

fecr. Fen toetsenbord voor langdurig

Megabyte(Seformatteerd), compleet mer
voeding, controller en interface. Gegevensoverdracht verloopt via het snelle Df4A-protocol (Direct l'lemory Access), waarbij de
gegevens zonder omwegen tussen het werkgeheugen en de disk worden uitgewisseld.
Daardoor zijn beduidend kortere toegangs-

en

inrensief gebruik! Het toetsenbord is nu een
afzonderlijke eenheid, die u net zo goed op
tafel als op schoot kunt gebruiken. Het is ch!
van gewicht maar toch robuust en heeft een
exacte aanslag die vooral door "veelschrij"
vers bjzonder wordt gewaardeerd. Her
elastische krulsnoer tussen toetsenbord en
centra e eenheid
bewegingsvrliheid.

(CPU) biedr

max male

rlden gerealrseerd. Bil

geheuSen,nrensreve

toepass ngen merkt u keer op keer hoezeer
het de moeite loont, om op de ge-

ATARI

avanceerde technologie van ATARI te vertTouwen
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K I rog eens

naar de a{beeldirg. We zrln ee, .
gezegd
noga
trots op het werk van onze
1k

designers. De |'4EGA ST zier
u

t.

er erg goed

vindt u n et?
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I
ln de centrale eenheid van de l'1EGA ST zijn
uiteraard de processor en alle blibehorende
e ektron ca. de voeding en de disk drlve

ondergebracht. Deze aatste bevindr

z ch

nu d rekt bereikbaar aan de voorzijde. Het
o s,.err"-fo'raar en de ops agcapacrte r "ar
720 Kb ziln natuur 1k hetzelfde gebleven,
zcdat a e software voor de huid ge ST-ser e
zonder probiemen kan vr'orden gebruikt. De
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ATARI. Nog krachtiger.
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Voor grafische toepassinten is

de

praktijk geteste toepassintsprogramma's
U kunt kiezen uit brancheen toepassingsgerichte software. Met de

Eigenlijk is het overbodig om hier nog lang bij
stil te staan. Wie weet immers nog niet dat

RGB-Monitor SC1224 de besre keuze. Een
monitor met veelziidiSe moteliikheden voor

verkrijgbaar.

drt otenschijnlijk onbeduidend apparaarje

kleuren weergave. De SC1224 heeft dezelfde
afmetinten als de Monochrome Monitor. De

ATARI MEGA ST kunt u bijvoorbeeld voor
uw eiten bedri,f de frnanci6le administratie.
de tekstverwerking, het voorraadbeheer of
een data-base verzorSen. l''laar er zijn ook
sPreadsheet-protramma's, vele proSrammeertalen en talloze nutrige hulpprotramma's voor uw MEGAST. De verbindende
schakel tussen al deze oplossingen is het
ATARITOS disk operating system en de
gebruiksvriendelijke GEM Desktop.

een van de meest revolutionaire vindinten
van dit computertijdperk isf U bespaart u zelf
her omslachtige intoetsen van lante instructies vra het roetsenbord. Eenvoudig aanwijzen, - klik - op 66n van de muisknoppen
en... klaar! Vooral voor dietenen die volSens het tweevintersysteem rikken, is de
muis een uatkomst. Maar ook voor gebruikers
van grafische programma's. Want zonder een
muis zouden zijzo goed alsonrhand ziin. Stelt

schermresolutie bedraagt bij kleurenweertave 320 x 200 beeldpunten. Uiteraard kan
deze monitor ook worden inSesteld op de
medium resolutie van 640 x 200 punten.

Voorde ATARI MEGA STzijn zeerveelinde

u zich eens voor dat u een cirkel of een
schuine liin alleen met behulp van de cursortoetsen zou moeten tekenen. Wie dit eenmaal teprobeerd heeft, weet wat die kleine
grijze muis waard is!
De muis: daarmee heeft u de volle computerkracht van de ATARI MEGA ST in uw vingertoppen. En de monitor toont u pixel voor
pixel, testoken scherp, hoe het met uw werk
staat!
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l Mb,2Mbof4MbMM

1

192 Kb ROM

Apane toetsenbord-microprocessor

68000 Systeembus, geheel naar buiten

3 onalhankeli,ke teluidskanalen

0 Speciale functie-toetsen

&-"
uitSevoerd
Real-time klok met batterij back-up
Bir BLT-Chip (Blitter)
Ruimte voor uitbreidingskaart
(bi,Yoorbeeld mathematische

Frequenties van 30 Hz

Dynamische Sound Envelope regeling
(ADsR)
Ruisgenerator

ogen een derSelijke monitor verdienen.

Harddisk-lnterface
Module-lnsteekslot
Disk Drive Conroller
lngebouwde 3,5" Disk Drive met twee
leeVschrijlkoppen en een opslagcapaciteit
(geformatteerd) van 720 Kb

Module-lnsteekslot ingebouwd
Harddisk-lnterface met Direcr Memory
Access (1.33 Mbyte/sec.)
Aansluitint voor 1 externe Disk Drive
Muis- en Joystick aansluitbus
Video-uit8an8 voor:
RGB-Monitor (lage/medium

-

SCART aansluiting

aan

Muziek-Synthesizers

aan

32 Kb beeldschermgeheugen
Drie grafi sche resoluties:
320 x 200 punten in 16 kleuren

-

(lage resolutie)

640 x 200 punten in 4 kleuren
(medium resolutie)

640

x 400 punten, monochrome

(hoge resolutie)
Keuze uit 512 verschillende kleuren

GEM Application Environmenr Services
(AEs)
GEM Virtual Device lnterface (VDl)
Real-Time klok

Ergonomisch gevormd toetsenbord
Numeriek toeuenblokie mer '18 toetsen

Cursorbesturing met 8 toetsen

hmddrer! tr O'8'o Re*.rch.lr Al8.b.eld !e6..bord kr..fwlik€n
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GEl. 6 €en 8.neponeerd

voor koppeling

voor koppeling

Muziek-Synthesizers

Duidelijke menu's en
systeem-meldingen
"Drop-down" menu's
Tot 4 VenstersMindows tegelijk open
Werkt met symbolen (lconen)

resolutie)
Monochrome-Monitor (hoge
resolutie)

MlDl-interface

MlDl-interface

-

Parallel printer: Centronics
Serieel printer/modem: RS232 (V24)

-

de

Frequentie en volume per kanaal
instelbaar

co-processor)

Bij het kiezen van een moniror heeft u in principe twee mogelijkheden en u dient een wel
overwoten keuze te maken. Her is nameliik
meer dan een kwestie van smaak of u een
monochrome- of een kleurenmonitor kiest.
De eerste motelijkheid is de Monochrome
Monitor SM124. Deze heeft een beeldscherm met een diagonale afmetint van onteveer 30 cm en leveft een rustit en haarscherp
beeld. De hoge herhalingsfrequentie van 71
Hz onderdrukt elke flikkering. De SMl24
geeft zwarte tekens op een witte achtertrond, zoals u van papier gewend bent. De
resolutie van 640 x 400 beeldpunten levert
gestoken scherpe tekens, zodat u ook na
lange werktijden geen last ondervindt van
oogvermoeidheid. Vertelijk maar eens hoeveel (of liever hoe weinit) fabrikanten beeldschermen van deze kwaliteit aanbieden (en
voor welke pri,s!). Wii ziin van mening dat uw

tot ver boven

16KHz

/I\ATARI

.. . maakt toptechnologie

betaalbaar.

