


"Power to the user"
ATARI TT 32 MHz: prestaties v

Eens is het zover. De stap naar veel meer

zijn voor een te klein geheuSen. Bij gebruik van

4l',lbit chips kan hij zelfs uitgebreid worden tot
25 I'lb. Het ROM van 5 l2Kb bestaat uir 4 chips

van elk I Mbit en bevat (het naar beneden

compatibele) T TOS 030. Dit besturingssysteem

garandeen een probleemloos gebruik van de

gebruiksvriendelijke ST-programma's voor alle

soorten toepassingen,

De interfaces voor randapparatuur zijn even

professioneel als de totale TT-computer. Stan-

daard is de machine uilSerust met een Centronics
parallelpoort, twee a-synchrone seri6le poorten,

MlDl-poonen en het ATARI ACSI-DMA interface

(voor ATARI hard disks, laserprinters of CD-
ROM). Daarnaast kan de TT-computer worden

voorzien van twee optionele high-speed

SDLC-interfaces of van een SDLC-inter-
face en een aansluitingvooreen langzamer

Local Area Network (LAN). Bovendien ls

een sub-D connector voor een SCSI-poon
ingebouwd. De floppy-con-

lroller stuurt twee disk

drives van 720 Kb aan,

waarvan er al 66n standaard

is inSebouwd. De hard disk heeft

een capaciteit van minimaal 40 1.,1b en onder-
scheidt zich door een gemiddelde toegangslijd
van minder dan 30 ms en een hoge overdrachts-
sne heid.

32-btt rech- .

vanzelfspre-

comPuter met

processor MC 68030,

computerkracht is

onvermijdelijk. Uw
huidige compu!er
kan het nlet meer bij-
benen. Of het nu gaat

om complexe grafi-

sche loepassingen,

Computer Aided De-

si8n, beeldverwer-

king of complexe be-

rekeninSen, ATARI

maakt het de 'power
user" gemakkelijk.

D€ nieuwe norm
voor prestaties is

O" OrO*, ,r.
Bij een computer

,, met de kracht
'\, 

van een werki
\r. 

station is

volledige

nologie

kend. Een

de l'lotorola-
opvolger van de

vertrouwde l.1C 68000 die reeds in de MEGA

ST wordt gebruikt. Deze nieuwe processor heeft

een kloksne heid van liefst 32 l',1H2. Het is een

compete compLter in 6en c\rp. Voorz,en van

een l"lemory Management Unit, een in de pro-

cessor Seintegreerd cache-geheugen, voor tus-

senrijdse opslag van commando's en geSevens.

Wachttijden behoren hiermee rot het v€rleden,

wa'tr ce omweS via het werkgeheugen rs ver-

dwenen.

De ATARI TT wordt een echte "8eta lenkraker"

door toevoeging van de numerieke copro(essor

l.1C 58882 (kloksne heid 32 MHz). De videoscha-

l,e i'rgen en het overiSe systeem maken via (i-ne-

shar ng (met een interval van 250 ns) gezamenliik

gebruik van 4, 6 of I Mb werkgeheugen. Een

ATARI TT gebruiker hoeft niet gauw bang te
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'an een werkstation
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Voor interne hardware-uitbreidingen is de ATARI
TT voorzien van een standaard VME-bus (con-
rector A2a/D15. Al6/D 6). Mer deze voorzie-
ning steekt de ATARI TT andere systemen de

loef af in professionele roepassingen, zoals meet-
er re8elcechrrek 

'n 
produktie en laDoratoria met

professione e Ethernet-netwerken. De VME-bus
van de ATARI TT biedt ook mogelijkheden voor
eigen ontwikke ingen en maakt een flexibele inze!
n spe(,ale toepassingsgebieden mogelijk.

De videopoon van de ATARI TT maak! aanslui,
tin8 van een analoSe RcB-monitor of een mo-
nochroorn-monitor mogelijk. De uitzonderliik
hoge prestales voldoen in auime mate aan de

srrenge eisen die in deze klasse aan de beeldweer-

Save worden gesteld. Een paler van 4096 kleuren

en resoluties die lopen van 320x200 beeldpunten

(bij l5 kleuren), 320x480 (256 kleuren) r/m
640x480 ( 6 kleuren). Nog fraaier is de superhoge

monochroom-resolutie van niet minder dan

1280x960 en de unieke "Duo-chrome" modus

van 640x400 beeldpunten, deze sluii perfecr aan

blj de monochroom-resolulie van de ST, pro-
grammeerbaar in twee kleuren naar keuze.

Last but not least: de ATARI TT onderscheidt
zich ook uiterlijk van de doorsnee computer. De

opvallende behuizing heefr een markante inkeping

als afscheiding tussen de centrale computer en

de hard disk. Deze apane behuizing geeft aan

dat de eigenaar van een ATARI TT beschikt over
een computer die een nieLwe dimensre rn pre-

statie inluidt.

ATARI's nieuwe topmodel klinkt als muziek in

de oren van de gebruiker die de compuler met
audio-apparatuur combineert. De TT-compuler
is voorzien van 8-bit PCM-stereo (Pulse Code

Modulation). De hardware is voorzien van een

automatisch Seregeld laatdoorlaatfilter, een ste-
reo balansregeling en afzonderlijke re8elaars voor
lage en hoge lonen. Geluid kan zowel via de

ingebouwde luidspreker worden weergeSeven, als

naar stereo-uitgangen worden gestuurd.

Dat een real-time klok standaard is, is even logisch

als het geheel opnieuw ontworpen toetsenbord,

compatibel met de lYega ST en uitgerust met
aansluitingen voor een muis en joystick.
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Compatibel met ST, dus keuze uit een omvang-

rijke programmabibliotheek

vier extra Srafische modesl

320 x 480 pixels bij 256 kleuren uit een palet
van 4096

640 x 480 pixels blj l6 kleuren uit een paler

van 4095

640 x 400 pixels "Duo-chrome" modus met
palet van 4096 kleuren

1280 x 960 pixels in monochroom-modus
met suPerhoge resolutie
l'4otorola 68030-processor met kloksnelheid
van 32 MHz

Centronics parallelpoon

lwee RS232 seri€le poorten, uit te breiden

tot 4 Doorten

M lDl-aansluiting
ATARI ACSI-DMA-interface

SCSI-interface

twee high-speed SDLC- nterfaces of een

SDLC-interface en een netwerk-interface

ergonomisch onlworpen verplaatsbaar toet-
senbord

interne VME-connector (A24i D 16, A l6/ D l6)

ingebouwde hard disk van minimaal 40 l'1b

8-bit PCM stereoSeluid

4 Mb RAI''1. uitbreidbaar rot 26 f4b

numerieke coprocessor PlC 68882 standaard

real-time klok met batterajvoeding

netwerk-hardware
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