






De eerste M$DOS compatibele pocketcomputer van ATARI



U wilt gebruik kunnen maken van volwaardi-

te Pc-prestades, zdnder dat er een stopcon-
tact in de buurt isl Dat kan. En de keuze is

bovendien licht, zowel in letterlijke als fituur-
liike zin! Want de eerste M$DOS compati-
bele pocketcomputer van ATARI weegt
inclusief batteriien niet meer dan 495 tram.
Meer gewicht hoeft u niet mee op reis te
nemen om onalhankeliik \ran externe kracht-
bronnen te profiteren van een elektronische
agenda, rekenmachine, adres- en telefoon-
boek, alsmede van een krachtige tekstver-
werker, een spreadsheet en eiten
programma's.

Ongekeld compact en toch zonder
concessEs

De Portfolio is een volwassen PC. Een vol-
waardige computer die volledig regemoet
komt aan de eisen van de professionele ge-
bruiker. Ongekend compact en toch zonder
concessies. De Portfolio is 180 mm breed,

90 mm diep en 27 mm hoog, dus nauweliiks
groter dan een eenyoudige pocketcalculator.
Hil heeft per 6 tot 8 weken genoeg aan
66n set batteriien en tiedt u een vpltyaardit
toetsenbord, monochroom scherm met een
resolutie van 240 x 54 pixels en een werk-
geheugen van 128 tot 640 Kb.



Vertrouwd als een desktop PC

U klapt uw Port{olio open, drukt op een
toets... en u voelt zich meteen net zo op uw

temak als achter uw MS-DOS thuis of op
kantoor. U kunt onmiddelliik aan de slag.

Met dezelfde commando's en vertrouwde
bestandsstrucruur. en zonder een tijd-
vergende en tecompliceerde inleeftiid.
U wilt na het uitschakelen (door het
OFF-commando of vanzelQ weer verder
werkenl Een eenvoudige toetsdruk is vol-
doende en de Portfolio gaat verder vanaf het
punt waar u gebleven was.

Batteriien op?

De Portfolio waarschuwt u tiidit als de bat-
teriien dreiten op te raken. Ook tiidens het
verwisselen daarvan zijn uw gegevens veilig. ls

er een stopcontact in de buurt, dan kunt u

de Portfolio uiteraard ook op het lichtnet

aansluiten. En ook op reis hoeft u het niet
te stellen zonder de password-bescherming
waarvan u op kantoor gebruik maakt, daar-
voor is een utility-kaaft beschikbaar.

VinSertrote toelsen.

Dezelfde commando's als bii uw deskbp PC.



Uw PC als reisgenoot

De mogelijkheid gegevens uit te wisselen
met iedere industriestandaard PC is 6€n van
de belangrijke eitenschappen die uw com-
pacte Ponfolio tot een complete computer
maakt.
Bovendien kunt u randapparatuur als prinrers
aansturen, calculaties uitvoereh, Segevens
vastletgen, teksten invoeren en complexe
wetenschappelijke berekeningen uitvoeren:
uw Ponfolio combineert de opslagcapaciteit

en rekensnelheid yan een normale kantoor-
PC met de grootst mogelijke bewegings-
vrijheid!

Groot en overzichcelijk monochroom scherm. lnterface voor randapparatuur en PC.



Grote geheuSencapacitelt met uitbreidintsmogeliikhed€n

Het 256 Kb ROM-geheugel van de ATARI
Portfolio biedt u permanent een aantal zeer
gebruiksvriendeliike toepassintsProtramma's.
Zoals een tekstverwerker, een sPreadsheet
(compatibel met Lotus l-2-3), een rekenma-
chine. adresenboek, kalender met alarm-
functie en een agenda. 'Het werkgeheugen
van 128 Kb RAM kan met een insteekkaart
wonden uittebreid tot 640 Kb.

Massageheugen op Siropas formaat

Voor masageheugen maakt de Portfolio 8e-
bruik van MM-kaarten (memory-cards) ter
groorte vrn een giropasie. Evenals diskettes
kunt u deze kaarten tevens gebruiken voor
de opslag van Setevens en externe protram-
ma's. Een belangriik yerschil is echter, dat
het lezen en schriiven met MM-kaarten veel
sneller gaat. Een ingebouud lithiumbatteriitie

zorgt ervoor dat de kaart een uiterst be-
trouwbaar op,slaSmedium is, zdnder het risi-
co van gegorensverlies.

Memorycards rrn 32,64 en 128 Kb als 
'nassateheuten.



Rechtstreeks inlezen via RAM-kaarten

Alles kan via MM-kaarten rechtstreeks in
uw Ponfolio worden ingelezen: data, eigen
toepassingen, gekochte prognmma's, toepas-
singsprogramma's voor termi jnplanningen,
financiEle berekeningen of tektverwerkint...
Door het gebruik van deze MM-kaanen
heeft uw Portfolio bovendien geen beweten-
de delen. Tot de talrijke voordelen daarvan
behoren een hoge snelheid, geruisloos
functioneren en geen slijtage.

Snel b€slissinSen nemen op grond ran betrouwbare

teSevens. Waar €n wanneer dan ook.

De ATARI Ponfolio
Ook aan de prijs hoefr u niet zwaar re tillen.

De ATARI Portfolio.
Omdat u snel beslissingen wilt nemen op
grond van betrouwbare getevens.
Alcijd en overal.Slechls 25 mm hoog, 197 mm breed en 90 mm diep.



Toptechnologie van ATARI grensverleggend

Toptechnologie voor iedere beurs.
l6132-bit computer.
Ongekend veelziidiS.
512 Kb of I Mb
werkgeheugen.
68000-processor.
lngebouwde disk drive.
TV-aansluiting.

AT-compatibele computer.

&
l6/32 bit computer
68000-processor.
l, 2 of 4 Mb werkgeheugen.
lngebouwde disk drive en los toetsenbord.

De ideale basis voor een comPleet Professio-
neel DeskTop Publishing systeem:

'" "" -'iir '"r'lI:.: ' 
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80286-processor.
Kloksnelheid 8/12 en optioneel 16 MHz.
O wait states.
Werkgeheugen I Mb RAM, uitbreidbaar tot
8 Mb.
60 Mb vaste hard disk of 44 Mb uitneem-
bare hard disk.
VGA scherm mode standaard.

--\-



a Snelle hard disk met 30 resp. 60 Mb
opslagcapaciteit.

o Uitneembare hard disk van 44 Mb.

o 12" of 19" monitor met hoge resolutie,
ergonomisch en professioneel.

ATAR SLI'1 804 LASERPRINTER
Afdruksnelheid 8 pagina's per minuut.
Resolutie 300 dpi.
Papiercapaciteit 150 vel.

ATAR1 PC 3

M$DOS compatibel.
8088-2 processor.
Kloksnelheid 4,77 en 8 l1Hz.
640 Kb RAM en 30 Mb hard disk.
Scherm modes: CGA/EGA/EGAM/MDA/
Hercules

ATARI PC 5

MS-DOS compatibel.
80 3 86-processor.
Kloksnelheid 20 MHz.
2 Mb RAM en 60 Mb hard disk.
Scherm modes: CGA/EGA/EGAM/MDA/
Hercules/VGA

ATARI TRANSPI]TER WORKSTATION
Computertechnologie van topklasse.
Hit werkstation voor de professionele
gebruiker.



a Processor: ener8iezuinige lntel
80C88. kloksnelheid 4.97 MHz.

a Besturjntssysteem: DIP 2.11,

compalibel met M9DOS 2.ll

. Applicaties in ROM (256 Kb):

tekstve.werkinS, preadsheet
(.ompalibei met Lotus l-2-3),
adressen- en telefoonregister,
agenda met alarm{unktie,
rekenmachine.

. werkgeheugen: 128 Kb (uk-
breidbaar tot 640 Kb)

a Massageh€uten: vinuele MM-
dkk (8-66 Kb), MM-kaarten
(32, 64 en l?8 Kb) ter groot-
te van een giroPasje

o Display: MDA-standaard,
resolutie 240 x 64, 8 regels
met 40 tekens, 3 modes

... maakt computers betaalbaar

Technische wiiiiSingen voorbehouden.

Sahd 09/89 ATARI Benelux 8.Y Postbus 70, 4 I 30 EB Vian€n /

a Toets€nbord: 63 toetsen met
QWERTY/AZERTY-layout

. Gewicht 495 gram (in.lusief
batteriie.!)

o Toebehoren: aan de uitbrei
dingsbus ziih alle signalen van
een deskaolPc bes.hikboar

a lnterfa<einsteekmodule: met
parallelle Centronics of seri€le
R!232C interface, voor
rechtstreekse aanduiting Yan

elk randappanat en PC met
dezelfde interfa.e

JI\. ATARI"
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