
ttt I rll

&li "n r-l
r.ll-

t

&,



ATARI PC4: de AT me1
Hoge prestaties en bedieningsgemak.
Als u in het woud der PC's de computer
voor veeleisende taken zoekt, is ATARI's
PC4 een schot in de roos. U zoekt een AT-

computer die is afgestemd op de toekomst.
Met meer bedieningsgemak. krachtige re-
kenfaciliteiten, snelle gegevensverwerking en
in vertelijking met andere PC's uitgebreide
uitbouwmogelijkheden. De ATARI PC4 is

een AT-compatibele machine waarin de aller-
modernste technologische ontwikkelingen
werden teintetreerd. Oe uitstekende
prestaties komen vooral tot hun recht in

toepassinten waar zwakkere PC's de gren-

zen van hun mogelijkheden naderen, zoals

tekstverwerkint, desktop publishing of grap-

hics. Maar ook bij professionele toepassin-
gen op kantoor, in onderzoekslaboratoria
en onderwiisinstellingen.

PC met capaciteiten van een mini-
computer
De PC4 is uitgerust met de krachtiSe micro-
processor 80286. Deze bevat op 66n chip
een mini-computer-architectuur die voor de

uitzonderlijk hoge verwerkingssnelheid

zortt,
De klokfrequentie is omschakelbaar tusen
8 en l2 MHz. ATARI biedt ook een l6-MHz

versie die vooral bij complexe proSramma's

tiidwinst oplevert.
Wie veel rekenintensieve taken uitvoert, kan

ook die aanzienlilk versnellen door toevoe-

tint van een mathematische 80287 copro-

cessor. waaryoor de lC-voet al aanwezit is.

Yiif uitbreidinSs.rlots
Veelzijdige uitbouwmogelijkheden doen
recht aan uw individuele wensen. De PC4
heeft viif uitbreidingsslots, die teschikt ziin
voor alle AT-kaanen, zelfs als daarop hoge
componenten yoorkomen. Oit biedt dus

comforubele mogelijkheden voor toepas-
sint in netwerken, modem-communicatie,
additionele geheugencapaciteit enz. enz.

Werkgeheugen en disk drives
De ATARI PC4 bezit standaard I Mb MM:
ruim bemeten voor vrilwel elk toepas-
sintsprotramma. Die capaciteit kan op het
moederbord woden uittebreid tot 8 Mb,

zodat altild voldoende reserve aanwezit is.

Bii disk drives bestaat een keuze uit drie
standaardversies. De eerste versie is voor-
zien van een 3Zu-inch floppy disk drive (1,44

Mb) plus een hard disk van 60 Mb. Een twee-
de versie bevat diezelfde floppy disk drive en

een high-speed uitneembare hard disk van 44
Mb.
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Ergonomie en perfectie: het toetsen-
bord
Het toetsenbord heeft uiteraard de AT-

layout. Hoe complex het van binnen ook is,

de buitenkant is een toonbeeld van funktio-
naliteit, eleganrie en gebruiksvriendelijkheid.
Ergonomie is voor ATARI een vanzelfspre-
kende zaak. Vooral zij die veel tekst verwer-
ken waarderen de exacte toetsaanslag even
hoog als de trote bewetingsvrijheid die het
krulsnoer biedt. Een robuust teconstrueerd
geheel, dat ook bij intensief gebruik aan alle
eisen blijft voldoen.

Atkortingen voor professionals...
op diverse functietoetsen, maar ook oner-
varen tebruikers zullen die moeiteloos
doorgronden. Deze toetsen dragen bii tot
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een gemak en snelheid die men zich op het
eerste oo8 nauwelijks kan voorstellen.

Op eenzame hoogte: ATARI-monitor
met hoSe resolutie
lntensief werken zonder oogvermoeidheid
vereist een rustig beeld zonder flikkeringen.

En dat is precies wat het monochroom
beeldscherm van de ATARI-monitor u biedt.
ATARI installeerde een beeldbuis met een

bijzonder lange nalichttijd, die uw ogen

sPaart.

Ook de grafische funkties onderscheiden

zich door toptechnolotie.

Ontyvorpen in Braunschweig, Duits-
land
Toptechnolotie in een aantrekkelijke behui-
zing: de ontwerpers zorgden niet alleen

voor een goedogende PC, maar ook voor
consequent doorgevoerde ergonomie, Een

gebruiksvriendeliike compurer voor inren-

sief werk.
De op de praktiik aftestemde faciliteiten
en de betrouwbare constructie onderstre-
pen overduideliik de kwaliteit van ATARI's

technolotische centrum in Braunschweig in

Duitsland, Dit is kenmerkend voor alle

ATARI-produkten: apparatuur voor mensen

die de modernste technologie op eenvoudi-
ge wiize willen benuften.
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De ATARI PC4: toptechnologie in een oogopslag
o 80286 processor

r klokfrequentie 8, 12 en optioneel 16

Mhz, zonder wait stares

r 4 AT-slots en I XT-slot
o I Mb MM, op moederbord uit te brei-

den tot 8 Mb

o 3/r-inch ol s%-inch floppy disk drive,

optioneel hard disk van 60 Mb of uit-
neembare hard disk van 44 Mb

. display modes: CGA, EGA, MDA,
Hercules, VGA

o interfaces:

I parallelpoort (Centronics)
2 seriale pooften (RS 232C)

. lC-voet voor 80287 co-processor
o inclusief software: MS-DOS 3.3 en

GW-BAStC
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...maakt toptechnologie betaalbaar


