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De compatibele PC met g
Meer opslagcapaciteit betekent
meer moteliikheden
De l000ro compatibele ATARI PC3 biedt,
vooral dankzij de opslagmoteliikheden van

de teinteSreerde 30 l,lB hard disk, facilitei-
ten dre in de klasse compacre PC s geenszins

standaard ziin. Retelmarig gebruikte pro-
gramma's hoeven nu nier steeds opnieuw
vanaf diskette te worden geladen; ze kunnen

eenvoudigweg permanent op de hard disk

worden geinsralleerd. Mer een opslagcapaci-

teit van zo'n 17.000 pagina'sA4 is de PC3 de

computer bii uitstek voor meer veeleisende

roepassingen. Bijvoorbeeld voor tekslver-
werking. desktop publishing of graphics.

l'laar ook voor vele andere toepassingen op
kantoor, in het laboratorium of op de univer-

siteit.

Optioneel kan de PC3 worden uitgerusr met

twee 360 Kb disk drives. Natuurlijk beschikt
de PC3 ook over een ingebouwde 5/r-inch
disk drive van 360 Kb (voldoende voor zo'n

200 pagina's A4).

5 Uitbreidingsslots: geen uitbreidings-
wens blijft onvervuld
l4et de ATARI PC3 bent u niet gebonden aan

de gebruikelijke grenzen van zijn klasse: de 5

uitbreidingsslots vervullen elke wens. Of het
nLr Saat om netwerken of uitbreidint met
extra hard disks.

Sneller dan de industriestandaard
Toptechnolotie betekent voor ATARI niet
louter voldoen aan een bepaalde standaard,
maar deze ook overrreffen. De superionreit
van de PC3 ervaarr u pas als u de kloksnel-
heid van de processor omschakelr naar 8

MHz. De rekensnelheid neemt dan prakrisch

met een factor 2 toe, wat een merkbare tijd-
winst geeft. Vooral bij complexe program-

ma's. Uiteraard kunt u echter ook program-

ma's voor de standaardsnelheid van 4.77
l''lHz gebruiken. Daarvoor hoeft u de PC al-

leen maar naar de lagere snelheid om te
schakelen.

aat'
Reserves Yoor toepassingen van
gebruiksvriendeliike programma's
Hoe gebruiksvriendelijker een protramma

is. hoe meer geheugenruimte het in beslag

neemt. Ook hier voldoet de ATARI PC3 aan

de hoogste eisen. Het werkgeheugen van

540 Kb staat volledig ter beschikking van het
gebruikte programma en het wordt boven-

dien nog ontlast door het ruim bemeten 256

Kb video-geheugen. Hierdoor kan niet alleen

het merendeelvan de op de markt aangebo-

den programma's probleemloos worden ge-

bruikt. maar beschikt men ook over reserves

voor inzet van nog gebruiksvriendelijkere

proSramma's.
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tegreerde 30 Mb hard disk

Afgebeeld: ATARI PC3 met 30 t,jbharddisk. murs en
monitor PCl,1 124.
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Perfect en robuust: het toetsenbord
ErSonomische vormtevint speelr bii ATARI

vanzelfsprekend een hoofdrol. Daarom is de

PC3 uitgerust met een technisch geavan-

ceerd en gebruiksvriendelijk AT-roetsen-
bord. Tempo en precisie sluiten elkaar hier
nier u r. Dit is nier in de laatsre plaats te dan-

ken aan de trefzekere aanslag, die vooral
door "veelschrijvers" zal worden gewaar-
deerd. Daarnaast heefr men een optimale
bewegingsvrijheid, want het robuust ge-

construeerde toersenbord is via een krul-
snoer met de PC verbonden. Bij uirsrek ge-

schikr voor intensief gebruik op kanroor,
universiteir of werkplaats.

Comfort en tiidsbesparing op de werk-
plek

Dankzij de functietoetsen. die bij de meesre

programmas het werk vereenvoudigen en

tijd besparen. Comfort wat op geen enkele

werkplek mag ontbreken-

Standaard: de monitor PCM l2,l
Deze monochrome monitor me! een hoge

resolutie voorkomt oogvermoeidheid. De
lange nalichttiid van het beeldscherm zorgt
namelijk voor een opmerkeliik rustit beeld
zonder flikker Het scherm heeft bovendien
een diameter van l2 inch, zo'n 30 cm. Top-

technologie van ATARI berekent ook: stan-

daard werken met hith resolurion MDA- en

Hercules-mode met 720 x 348 pixels, met
daarnaast de keuze uir EGA-mode met 640 x
350 pixels en de CGA-mode met 540 x 200
pixels.

Natuurlijk kunt u de ATARI PC3 ook met
een kleurenmonitor uitrusten.

Standaard: de muis
Welke gebruiker van grafische programma's
zou nog zonder dit ingenieuze apparaat kun-
nenf En ook bij tekstverwerking is de muis

ei8enlijk onmisbaar. Bij de PC3 behoort de

muis dan ook tot de standaarduitrusting. Met
de muis is het inrikken van lange commando-
reeksen verleden rijd. ln plaats daarvan wiist
u met de muis een optie in het menu aan,

geeft een klik op de muisknop en klaar is

Kees!

Hil werkt zoals hii eruit ziet; subliem!
Ook qua uiterliik mag de ATARI PC3 er we-

zen. ATARI's desitners hebben bijzondere

aandacht geschonken aan stylint en ergono-
mie. De PC3 is dan ook handzaam. En een-

voudig te bedienen.

En wat voor alle ATAR|-computers geldt,

ATARI PC3, Toptechnologie in een oogopslag:

O 8088-2 processor

O kloksnelheid 4,77 en 8 MHz
(t 5 slots

. 640 Kb RAM

O een 360 Kb 5 Zr " disk drive, ingebouwde

30 Mb hard disk optioneel twee 360 Kb

disk drives

geldt ook voor de PC3. De afwerking is soli-

de en afgestemd op de praktiik. ATARI-
computers worden gemaakt voor mensen,

die op eenvoudige wijze gebruik willen ma-

ken van de toptechnolotie van vandaat.

100% Compatibel met de industrie-
standaard: vriikaart yoor een gigan-
tisch aanbod aan M9DOS software
De ATARI PC3 is compatibel mer de in-

dustriestandaard, waardoor de gebruiker
over een breed aanbod roepassingssoftware

beschikt. Vaak werkend met de gebruiks-

vriendelijke GEM Desktop.

De ATARI PC3. Het logische vervolg op een

industriestandaard. Moderne computertech-
nologie van ATARI.

O weergave-modes CGA / EGA / EGAM /

MDA / Hercules

O interfaces: Cenrronics RS232 muis

O optionele numerieke 8087-coprocessor

O geleverd met:

- muis

- software |'4S-DOS 3.21 / GW-BASIC
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...maakt toptechnoloSie betaalbaar.


