Een introductie tot de
Macintosh
Een overzicht van het gamma
Macintosh personal computers.

Apple Computer

Alles wat unodig hebt om makkelijk aan de slag te kunnen.
De aankoop van een personal
computer kan een echt avontuur
zijn.
Eerst beslist u waarvoor u een
computer nodig hebt: als hulpmiddel
bij uw werk, om uw werk te kunnen
meenemen, om uw kinderen een
bank vooruit te helpen op school.
Daarna wilt u weten welke computer
daar de beste oplossing voor is.
Met deze brochure helpen wij u de
computer te vinden, die juist is voor
û. Want volgens ons zou een
Macintosh kiezen even eenvoudig
moeten zijn als met een Macintosh
werken.

De Macintosh is opmerkelijk eenvoudig te
installeren. De beeldschermkabel gaat in de
poort met het beeldscbennsymbool, de
printerkabel in de poort met het printersymbool,
enzovoorts.

De Macintosh installeren is een koud
kunstje.

Uhaalt een Apple Macintosh computer uit zijn
doos en voor u het weet werkt u ermee. Alle
onderdelen zijn even gemakkelijk aan te sluiten:
de symbooltjes op de kabels vindt u terug op de
Macintosh. We hebben zelfs Systeem 7 -Apple's
bekroonde, handige besturingsprogrammatuur voor u op de harde schijf gezet. En wanneer u een
printer of scanner op uw Macintosh wilt aansluiten,
hoeft u die alleen maar aan de Macintosh te
koppelen, aan te zetten, en de programmatuur automatisch - te installeren.
Een compleet systeem.

Elke Macintosh heeft een ingebouwd beeldscherm
of is voorzien van ingebouwde beeldschermvoorzieningen die ervoor zorgen dat u direct uw
beeldscherm kunt aansluiten. Uhoeft dus geen
speciale videokaart
te kopen.
Elke Macintosh heeft ook een Apple
SuperDrive, een schijfeenheid die niet alleen werkt
met Macintosh-schijven, maar ook met MS-DOS-,
Windows-en OS;2-schijven.
Elke Macintosh heeft een SCSI-poort (Small
Computer Systems Interface) waarop u scanners,
CD-ROM-lezers, harde schijven en andere randapparatuur kunt aansluiten.
En elke Macintosh heeft een Localîalk-poort
(serieel), zodat u, om een printer te gebruiken of
de computer in een Appleîalk-netwerk op te
nemen, alleen een kabeltje hoeft in te steken.

Bij de PowerBook Duo co111p111ers is een externeApple S11pe1Drive verkrijgbaar.

Ontworpen door mensen die uw werk het belangrijkst vinden.
Werken met de Macintosh is
gemakkelijk.
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Het werkgebied op het scherm van de Macintosh
noemen we bureaublad. Er staan kleine afbeeldingen op, symbolen, die uw documenten,
programma's, schijven, printers en andere werkmiddelen voorstellen. Ukunt rechtstreeks met
deze symbolen werken en zo heel gemakkelijk een
programma starten, een schijf kopiëren, een
document afdrukken, uw documenten klasseren,
of uw werk delen met andere gebruikers.
Met de Macintosh werkt u met vertrouwde beelden. Een
rapport ziet eruit als een blad papier. Uw werk bergt u
op in een archiefmap. En als u bestanden niet langer
nodig hebt, gooit u ze gewoon in de prullenmand.

Programma's voor elke toepassing.

Er bestaan Macintosh-programma's voor ongeveer
elke denkbare toepassing - van tekstve1werkings-,
spreadsheet- en databaseprogramma's tot
programma's voor uw boekhouding, voor het
onderwijs of voor CAD/CAM. Eender wat u doet,
er is een Macintosh-programma dat u kan helpen.
In het aanleren van uw nieuwe programma's
zult u niet veel tijd hoeven te steken. In alle
programma's voor de Macintosh zijn de
commando's opgenomen in handige menu's waarbij een aantal veel gebruikte commando's zich
steeds in dezelfde menu's bevinden. Bovendien
zijn Macintosh-commando's gemakkelijk te
begrijpen en te gebruiken: 'Open', 'Sluit', 'Kopieer',
'Print' en 'Stop', kan het duidelijker?
Voor elke toepassing is wel een
Macintosh-programma te vinden
van tekstverwerkings-, boekhoud- en tekenprogramma 's tot
geavanceerde programma's
voor financiële analyse, paginaopmaak en driedimensioneel
ontwe,p.
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Zet uw ideeën om in actie.

Met behulp van Apple's Quickîimeprogrammatuur kunt u heel gemakkelijk werken
met dynamische gegevens, zoals video, geluid en
animaties. Ukunt Quickîime-'films' op precies
dezelfde manier in uw documenten en presentaties
plakken als tekst en afbeeldingen.

QuickTime zorgt ervoor dat Macintosh
computers geluids-, animatie- en videodocumenten kunnen afspelen. Ukunt
bijvoorbeeld bedrijfspresentaties, levendige
wetenschappelijke simulaties ofprofessionele
demonstraties bekijken.

U hoort het ook van een ander.

De Macintosh is populair, dat is duidelijk. Zo
vinden velen de Macintosh niet alleen een
gemakkelijk te gebruiken computer, maar ook de
computer waarmee ze graag werken.1 In een
recent onderzoek door het toonaangevend bureau
JD. Power and Associates werd Apple Computer
door zakelijke gebruikers positief beoordeeld. 2 En
uit een ander rapport bleek dat beheerders van
informatiesystemen, die computers kopen voor
anderen, de voorkeur geven aan de Macintosh.3

1
Resultaten van een Amerikaans onderzoekonder computergebruikers door
Diagnostic Research, Ine. in 1991.
2 'j.D. Powera11d Associates 1991 Computer End User Satisfactio11 Study: Phase IVBusiness End UsersSummary.'Antwoo,den van 5.811 gebruikers bij 4396 bedrijven
3 fntemational Data Corporation survey on Operaling Systems a11d Applications
Migration, april 1992.

Vlekkeloze samenwerking met andere computers.
Documenten en mappen delen.

De compatibele computer.

De Macintosh is de eerste personal computer
waarop het gezamenlijk gebruik van bestanden een
standaardfunctie is. Als uw Macintosh is
aangesloten op een Appleîalk-netwerk, kunt u
bestanden en mappen delen met andere
gebruikers in het netwerk Uhebt hiervoor geen
extra apparatuur of programmatuur nodig: u kiest
de schijf die u mee wilt gebruiken, en ze verschijnt
op uw bureaublad, net zoals
UW eigen harde schijf

Macintosh computers zijn op verschillende
manieren compatibel met MS-DOS-en Windowssystemen. De Apple SuperDrive-schijfeenheid,
bijvoorbeeld, kan niet alleen gegevens lezen en
wegschrijven op Macintosh-schijven, maar ook op
MS-DOS-, Windows- en OS;2-schijven. Met Apple's
Macintosh DOS Bestandsuitwisselingprogrammatuur kunt u MS-DOS-en Windowsbestanden rechtstreeks openen vanuit Macintoshprogran1ma's en er dan mee werken. Ukunt zo de
MS-DOS-versie van een Lotus 1-2-3-spreadsheet
openen vanuit een Macintosh-spreadsheetprogramma, zoals Lotus 1-2-3 for Macintosh,
Claris Resolve of Microsoft Excel.
Met SoftPC-programmatuur van lnsignia
Solutions of de Orange386-kaatt van Orange Micro,
kunt u MS-DOS-programma's op uw Macintosh
draaien. De programma's verschijnen in een
venster op uw scherm, naast
uw Macintosh-programma's.
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Ukunt zelf opgeven welke mappen u
wilt delen, en met wie. Ukunt
anderen de toelating geven om uw
documenten te wijzigen, of alleen
maar om ze te lezen.

Documenten automatisch bijwerken.

Onder Systeem 7 maken veel Macintoshprogramma's gebruik van de 'Publiceer &
Abonneer'-functie. Hiermee verbindt u
verschillende documenten met elkaat~zodat
wijzigingen die u in één document aanbrengt,
automatisch worden doorgevoerd in de
gekoppelde documenten zelfs over een netwerk

So,fiPC draait MS-DOS in een venster
op bel Macinlosb-scberm. In i?el
kleinere venster met de naam
'FJIES.DOS' toont 1vlacintosb DOS
Bestandsuitwisseling de inboud van
een MS-DOS-scbijf in de Supe1Drive.

Goed verbonden.
Presentatie aan de
Raad van Bestuur
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Ukunt dil taartdiagram publiceren
zodat u bet kunt opnemen in andere
documenten, bijvoo1bee/d een
rapport.
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Nu abonneert u zicb vanuit bet
rapport op bel diagram. Elke
wijziging in bet originele diagram
wordt automatiscb doorgevoerd in
bet rapport.

Elke Macintosh heeft ingebouwde Appleîalknetwerkvoorzieningen. Uhebt enkel een goedkope Localîalk-aansluiting nodig om de computer
op een netwerk aan te sluiten en gebruik te maken
van netwerkprinters, elektronische post te versturen en te ontvangen, en bestanden te delen met
andere Macintosh-gebruikers. De Macintosh past
ook perfect in netwerken met MS-DOS-computers,
minicomputers en mainframes.

Apple Printers

lmageWriter Il

lmageWriter Il

Personal LaserWriter NTR

De ImageW1iter II matrixp1inter werkt met
elke Apple Macintosh personal computer.
Hij produceert afd111kken in concept- of
hoge kwaliteit. De ptinter is bij uitstek
geschikt voor het afd111kken op
kettingpapier en doorslagfo1mulieren.

De Personal l.aserW1iter NTR werkt met
PostSCtipt-en Trueîype-lettertypen,
garantie voor een uitstekende
afdrukkwaliteit van tekst in alle groottes
en in een veelheid van stijlen.
De Personal l.aserWtiter NTR kan
gemakkelijk worden opgenomen in
netwerken met Macintosh-en MS-DOScomputers.

•
•
•
•

Personal Laser\Vriter NIR

Resolutie 160 dpi
Snelheid: een halve pagina per minuut
Papiertoevoer: per vel, kettingpapier
Lettertypen 4 bitmaplettertypen

•
•
•
•
•

StyleWriter
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Style1Vriter

De StyleW1iter p1inter levert afdrukken
van laserprinterkwaliteit voor een
betaalbare ptijs. Dankzij de inkjettechnologie is het afdrukresultaat
uitstekend en verloopt het ptinten
geruisloos. De StyleW1iter weegt slechts
2,3 kilo en heeft de afmetingen van een
gemiddeld woordenboek.

LaserWriter llf en Hg

laserWriter IIf

• Resolutie: 360 dpi
• Snelheid: 1 pagina per minuut (kwaliteit
'Hoog'); 2 pagina's per minuut ('Normaal')
• Papierlade: 50 vellen
• Lettertypen 39 Trueîype-lettertypen
Personal LaserWriter LS

Personal LaserWriter IS

De Personal l.aserWtiter LS, Apple's laagst
geptijsde laserptinter, is een uitstekende
keuze als u laserafdrukken van
professionele kwaliteit nodig hebt.
De Personal l.aserWtiter LS werkt met
Trueîype-lettenypen en drukt tot
4 pagina's per minuut af.
•
•
•
•

Resolutie: 300 dpi
Snelheid: 4 pag ina's per minuut
Papierlade: 70 vellen
Lettertypen: 39 Trueîype-lettertypen

Personal LaserWriter NT

De Personal l.aserW1iter NT heeft alle
eigenschappen van de Personal
l.aserWtiter LS, maar werkt ook met
PostSCtipt-lettertypen. Daarenboven kan
de Personal l.aserW1iter NT worden
ingeschakeld in een netwerk met
Macintosh computers, zodat verschillende
gebruikers dezelfde ptinter kunnen delen.
•
•
•
•

Resolutie 300 dpi
Snelheid: 4 pagina's per minuut
Papierlade: 70 vellen
Lettertypen 35 PostScript-lettertypen

Processor: AMD 29005 RISC
Resolutie 300 dpi
Snelheid: 4 pagina's per minuut
Papierlade: 70 vellen
Lettertypen: 60 lettertypen

laserWriter Ilg .

De krachtigste p1inters in Apple's
laserptinter-gan1111a v01men de pe1fecte
oplossing voor inclividuele gebruikers
en groepen clie een groot aantal
afdrukken met veel grafische elementen
willen maken. De l.aserW1iter IIf en lig
kunnen worden aangesloten op een
netwerk met Macintosh-en MS-DOScomputers. Beide ptinters hebben een
snelheid van 8 pagina's per minuut en
ondersteunen Trueî ype-lette1typen,
Adobe PostSCtipt Level 2 en PCL 4+.
Dank zij de FineP1int- en PhotoGradetechnologie van Apple Computer
drukken zij beelden af van zeer hoge
kwaliteit.
LaserWriter llf
• Processor: Motorola 68030 - 20 MHz
• Resolutie: 300 dpi
• Snelheid: 8 pagina's per minuut
• Geheugen: 4 Mb RAM, uitbreidbaar
tot 32 Mb
• Papierlade: 200 vellen
• Lettertypen: 60 lettertypen
LaserWriter Hg
• Processor: Motorola 68030 - 25 MHz
• Resolutie 300 dpi
• Snelheid 8 pagina's per minuut
• Geheugen 8 Mb RAM , uitbreidbaar
tot 32 Mb
• Capaciteit 200 vellen
• Lettertypen: 60 lettertypen

Apple beeldschermen

Apple randapparatuur

Apple 12"zwart/wit-scherm

Een betaalbaar basismodel waarop
de volledige breedte en meer dan
de halve lengte van een A4-pagina
wordt weergegeven.

-=·'l
AppleCD150

Apple A4-scherm

Dit monochrome beeldschetm,
waarop een volledige A4-pagina
wordt weergegeven, is bij uitstek
geschikt voor tekstveiwerkings-en
DTP-taken.

AppleCD 150

Wanneer u de CD-ROM-lezer
AppleCD 150 op uwMacintosh aansluit,
hebt u toegang tot een groot aantal
nieuwe mogelijkheden. De
AppleCD 150 biedt u snel en
gemakkelijk toegang tot een massa
gegevens, in naslagwerken en
encyclopedieën, databases, clip-ancollecties en ve17.an1eJingen van grafisch
werk, lettertypenverzamelingen,
interactieve onderwijsprogramma's,
kunst-en muziekbibliotheken, ..

Apple-kleurenbeeldscherm
AppleCD300

Met zijn 14"-Ttinitron-beeldbuis en
een puntafstand van 0,26 mm is dit
kleurenschetm een industtiestandaard inzake weergave van
levensechte kleuren en gelijkmatige
beeldscherpte. Heeft een
ingebouwde kantelbare en
draaibare voet.

De AppleCD 300 heeft dezelfde
eigenschappen als cleAppleCD 150,
maar biedt dubbel zo snel toegang tot
gegevens. Deze CD-ROM-lezer biedt
ook volledige ondersteuning voor de
Photo CD-technologie van Koelak en
werkt met verschillende CD-ROMfoimaten.

Apple 16"kleurenbeeldscherm

Het grote weergavegebied en de
heldere kleuren maken dit het
ideale schenn voor krachtige
systemen. Zijn Ttinitt·on-beeldbuis
en een puntafstand van 0,26 mm
staan garant voor levendige kleuren
en een gelijkmatige beeldscherpte.
Apple 21"kleurenbeeldscherm

Het topmodel tussen de Apple
beeldsche1men biedt voldoende
rnimte voor de weergave van
meerdere spreadsheets, grote
afbeeldingen of dubbele pagina's.
Met een puntafstand van 0,26 mm
biedt dit schetm levensechte
kleuren en een gelijkmatige
beeldscherpte.

De Apple OneScanner

Apple OneScanner

Met de Apple OneScanner maakt u
'in één stap' afbeeldingen van hoge
kwaliteit op uwMacintosh. Deze
gtijsschaalscanner produceeit
albeeldingen van bijna-fotografische
kwaliteit met 256 giijstinten.
De OneScanner wordt geleverd
met Ofoto-scanprogrammatuu1; die
de scanner uitzonderlijk eenvoudig te
gebruiken maakt. U kunt gebruik
maken van de automatische scanfunctie en met één muisklik een
afbeelding inscannen. Ofoto bepaalt
automatisch wat de beste instellingen
voor uw printer zijn, scant de
albeelding, legt ze recht en snijdt ze
uit. Maar u kunt ook elk onderdeel
van de scanprocedure zelf sturen:
Ofoto bevat krachtige hulpmiddelen
voor retoucheren, roteren en
vergroten of verkleinen.
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Macintosh LC en LC Il

Macintosh Classic en Classic Il

Macintosh llsi

De Apple Macintosh LC en LC lI zijn de meest
Als u een compacte personal computer zoekt
gunstig geprijsde Macintosh-kleurensystemen.
die toch zeer krachtig is, dan is de Apple
Beide computers hebben ingebouwde beeldMacintosh Classic of Classic II precies wat u
schermondersteuning, zodat u geen apane
nodig hebt. Beide systemen bieden de
videokaatt hoeft aan te schaffen. De
klassieke Macintosh-voorzieningen,
Macintosh LC en LC II ondersteunen
waaronder een ingebouwd
256 kleuren op hetApple 12" RGBzwmt/wit-scherm, een Apple
beeldscherm; met 512 Kb video-RAM
SuperDrive-schijfeenheid en
ondersteunen ze 256 kleuren op het
netwerkfaciliteiten. Zoals alle
Apple 14"-kleurenscherm. Ze hebben
Macintosh computers zijn ook de
een 'processo1°direct'-sleuf, die het u
Classic en Classic Il gemakkelijk te
Bij de meeste Macintosh
mogelijk maakt een gamma van
gebruiken en kunt u er duizenden
computers wordt een
microfoon geleverd,
mogelijkheden toe te voegen, zoals Je
programma's op draaien.
waarmee ugesproken
Apple He-kaait (die het u mogelijk
• Processor:
tekst in uw documenten
maakt de duizenden Apple He- Macintosh Classic 68000- 8 MHz
kunt opnemen.
- Maci ntosh Classic Il: 68030- 16 MHz
programma's te draaien) of een
• 2 of 4 Mb RAM. uitbreidbaar tot 10 Mb bij de
Ethernet-netwerkl,amt.

r

Classic Il
• Apple SuperOrive; interne harde schijf van 40 Mb of
(enkel voor Classic Il) 80 Mb
• Ingebouwde LocalTalk-voorzieni ngen;
App IeTal k-netwerkprogrammatuu r
• Twee seriële poorten, SCSI-poort, AOB-poort,
geluidsuitvoerpoort
• Geluidsinvoerpoort en microfoon bij de Classic Il

• Processor:
- Macintosh LC 68020- 16 MHz
- Macintosh LC Il 68030- 16 MHz
• 4 Mb RAM, uitbreidbaar tot 1OMb
• AppleSuperDrive ; interne harde sch ijf van 40 Mb of
(enkel voor LC Il) 80 Mb
• Ingebouwde LocalTa lk-voorzieningen;
Appl eTal k-netwe rkprogrammatuur
• Twee seriële poorten , SCSI-poort, AOB-poort ,
beeldschermpoort, gel uidsinvoer- en geluidsuitvoerpoort;
microfoon

Macintosh Hei

Macintosh llvi

De Apple Macintosh IIsi biedt veel van de
De Apple Macintosh Hei groeit met uw
voorzieningen waardoor de Macintosh Il-serie
behoeften mee. Hij is zeer krad1tig (ongeveer
zo populair is geworden. De computer bevat
45 procent sneller dan de Macintosh IIsi), en
ingebouwde voorzieningen voor netwerken
hij biedt ingebouwde kleurondersteuning en
en voor een verscheidenheid aan
uitbreidbaarheid. De Hei ondersteunt
tot 256 kleuren of grijstinten op diverse
Apple beeldschermen, waaronder
het Apple 14"-kleurenscherrn (256
Apple beeldschermen. In de d1ie
Nul3us-sleuven kunnen uitbreidingskleuren) en het Apple A4-scherm
~ - 1 ~ -. r
kamten worden geïnstalleerd, zoals een
(16 g1ijstinten) . Door installatie van
~ ~
netwerkkaan, een 'video-capture'-kaait
een NuBus-of een 030 Direct Slotof
een coprocessorkaatt. De Macintosh
adapterkaatt kunt u de computer
Ukunt de mogelijkheden van
Ilci
werkt ook met het bestutingsaan uwbehoeften aanpassen.
Macintosb 11 computers
uitbreiden
door
NuBus-kaarten
systeem iVUX. Met behulp van een
Voorzien van de optionele
toe te voegen
speciale uitbreidingsset kan de llci
mathematische coprocessor 68882
worden omgebouwd tm een Macintosh
kan de Macintosh Ilsi ook werken
Quadra 700 compurec
met NUX, Apple's implementatie van
het besturingssysteem UNIX.
• 25-MHz 68030-processor; mathematische coprocessor
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• 20-MHz 68030-processor; optionele mathematische
coprocessor 68882
• 5 Mb RAM, uitbreidbaar tot 17 Mb
• Apple SuperDrive; interne harde schijf van 40 of 80 Mb
• Ingebouwde LocalTal k-voorzieningen ;
AppIeTaIk-netwerkprogrammatuur
• Uitbreidingssleuf voor een NuBus- of 030 Direct Slotadapterkaart
• Twee seriële poorten, SCSI-poort, AOB-poort,
beeldschermpoort, poort voor externe schijfeenheid,
geluidsinvoer- en geluidsuitvoerpoort; microfoon

a._'~!

68882; 32 Kb SRAM-cachekaart
• 5 Mb RAM , uitbreidbaar tot 32 Mb
• AppleSuperDrive; interne harde sch ijf van 80 of 230 Mb
• Ingebouwde LocalTalk-voorzieni ngen;
Appl eTaIk-netwerkp rogrammatuu r
• Drie NuBus-uitbreidingssleuven
• Twee seriële poorten, SCSI-poort, twee AOB-poorten,
beeldschermpoort, poort voor externe sch ijfeenheid
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Macintosh llvx

De Apple Macintosh IIvi is een nieuw lid van
De nieuwe Apple Macintosh IIvx biedt dezelfde
de Macintosh II-familie. Deze snelle, flexibele
functionaliteit als de Macintosh Hvi - inclusief
en betaalbare computer biedt ingebouwde
de 5,25"-uitbreidingsnis, d1ie NuBus-sleuven en
beeldschermondersteuning voor 256 kleuren
ingebouwde beeldschermvoorzieningen - en is
nóg krad1tiger. De 68030-processor met een
op het nieuwe Applc 14"-kleurenscherm. Mits
uitbreiding kan hij 32.000 kleuren
klokfrequentie van 32 MHz, de
weergeven. Dtie NuBus-uitbreidingsmathematische coprocessor 68882 en
sleuven bieden plaats voor kamten
de geheugencache van 32 Kb zorgen
voor grotere beeldschermen,
voor de ktacht die nodig is voor het
netwerkkamten en andere.
maken van complexe publikaties, voor
De Macintosh Uvi heeft een interne
financiële
analyses en voor andere
\Van neer u bescbikt over een
uitbreidingsnis die plaats biedt aan
AppleCD 300i CD-ROM-lezei; hebt
taken. De IIvx ondersteunt 256 kleuren
u met de Macintosb llvi en llvx
bijvoorbeeld een CD-ROM-eenheid,
op het Apple 14"-klcurenscherm en kan
toegang tot beel wat informatie.
een SyQuest-schijfeenheid of een
worden uitgebreid voor weergave van
magneto-optische schijfeenheid. De
32 000 kleuren. U kunt een CD-ROM-eenheid, een
Macintosh Hvi is ook verktijgbam· met onze
SyQuest-schijfeenheid of een ander opslagapparaat
nieuwe interne CD-ROM-leze1; de
inbouwen. De Macintosh IIvx is ook verkiijgbaar met
AppleCD 300i: deze configuratie beschikt over
Apple's nieuwe interne CD-ROM-eenheid, de
5 Mb RAM en kan 32.000 kleuren aan.
AppleCD 300i: deze configuratie beschikt over
5 Mb RAM en kan 32.000 kleuren aan.
• 16-MHz 68030-processor; optionele mathematische
coprocessor 68882
• 4 Mb RAM (5 Mb met AppleCD 300 i), uitbreidbaar tot 68 Mb
• Apple SuperDrive; interne harde schijf van 40 of 80 Mb;
ruimte voor extra intern opslagapparaat
• Ingebouwde Loca lTalk-voorzieningen;
AppIeTaIk-netwerkprogrammatu ur
• Drie NuBus-uitbreidingssleuven; sleuf voor versnellingskaart
• Twee seriële poorten, SCSI-poort, twee AOB-poorten,
beeldschermpoort, geluidsinvoer- en gel uidsuitvoerpoort;
microfoon

• 32-MHz68030-processor; mathematischecoprocessor 68882;
geheugencache van 32 Kb
• 4 Mb RAM (5 Mb met AppleCD 300i), uitbreidbaar tot 68 Mb
• AppleSuperDrive; interne harde schijf van 80 of 230 Mb; ruimtevoor
een extra opslagapparaat
• Ingebouwde LocalTalk-voorzieningen;
Appl eTalk-netwerkprogrammatuur
• Drie NuBus-uitbreidingssleuven; sleuf voor versnellingskaart
• Twee seriële poorten, SCSI-poort, twee AOB-poorten,
beeldschermpoort, geluidsinvoer- en geluidsuitvoerpoort; microfoon
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Macintosh Quadra 700

Macintosh Quadra 950

Ner als zijn kleinere broenje maal<t de Apple Macintosh
De Apple Macintosh Quadra 700 biedt de hoogste
Quadra 950 gebruik vm1 de nieuwste technologie. Zijn
ve1werkingssnelheid van alle Macintosh bureau68040-processor met een frequentie van 33 tv!Hz is meer
computers. De Macintosh Quadra 700 heeft
dan 30 procent sneller dan de 68040 in de Quadra 700.
ingebouwde ondersteuning voor alle Apple beeldIn de vijf NuBus-uitbreidingssleuven kunt u extra's als
schermen, inclusief deApple 14"-en 16"een 'vicleo-capture'- kaart of een rnainframekleurenschermen (256 kleu;-en) en
communicatiekaatt installeren. De vier interne
het Apple 21"-kleurenscherm
uitbreidingsnissen bieden ruimte voor
(16 kleuren). Na installatie van
verschillende opslagapparaten, zoals de Apple
(optionele) video-RAM kunnen
SuperDtive, lwcle schijven, CD-ROM-lezers of
16,7 miljoen kleuren worden
eenheden voor verwisselbare harde schijven.
weergegeven op de 14"-en
De Macintosh Quadra
De Macintosh Quadra 950 biedt in basisuitrusting
16"-schermen en 256 kleuren op het computers
gebruiken de snelle
21"-scherm. Door de ingebouwde
Motoro!a 68040-microprocessoi: veel functies die bij andere systemen apa11
moeten worden aangeschaft, zoals ingebouwde
Ethernet-voorzieningen is het
Ethernet-en beeldschermondersteuning. Op alle Applegebruik van krachtige netwerken een standaardkleurenbeeldschermen kan de Quadra 950 256 kleuren
mogelijkheid. In de twee NuBus-sleuven kunnen
weergeven,
en na installatie van extra video-RAM beschikt
extra kaatten worden geïnstalleerd, zoals een
u op de Apple 14"- en 16"-kleurenschermen zelfs over
grafische versnellingskaa11 (24-bits) of een
16,7 miljoen kleuren.
'video-capture' -kaart.
• 25-MHz 68040-processor met mathematische coprocessor,
eenheid voor gepagineerd geheugenbeheer, geheugencache
van 8 Kb
• 4 Mb RAM , uitbreidbaar tot 20 Mb
• Apple SuperDrive; interne harde sch ijf van 80, 230 of 400 Mb
• Ingebouwde LocalTalk- en Ethernet-voorzieningen;
Appl eTalk-netwerkprogrammatuur
• Twee NuBus-uitbreidingssleuven
• Twee seriële poorten, SCSI-poort, twee AOB-poorten ,
beeldschermpoorl, geluidsinvoer- en geluidsuitvoerpoort;
microfoon

• 33-MHz 68040-processor met mathematische coprocessor, eenheid voor
gepagi neerd geheugenbeheer (PMMU), geheugencache van 8 Kb
• 4 Mb RAM, uitbreidbaar tot 64 Mb
• Apple SuperDrive; ruimte voor drie extra interne opslagapparaten
• Ingebouwde LocalTalk- en Ethernet-voorzieningen;
App IeTalk-netwerkprogrammatuur
• Vijf NuBus-uitbreidingssleuven
• Tweeseriële poorten, SCSI-poort, AOB-poort, beeldschermpoort,
geluidsinvoer- en geluidsuitvoerp oort; microfoon

Macintosh PowerBook

Macintosh Duo-systeem

De Macintosh PowerBook computers zijn een standaat·d inzake gebruiksgemal< en
snelheid voor notebook-computers. Met deze kleine lichtgewichtsystemen kunt u
werken w&tr u mam· wilt. Elke PowerBook heeft een paginabreed scherm dat
gemal<kelijk te lezen is, een toetsenbord van normale grootte, een ingebouwde
stuurkogel, ingebouwde samengebruik- en netwerkvoorzieningen, en een SCSIpoo11 voor aansluiting van randappaiatuuc Toch meten de PowerBook computers
slechts 286 x 236 x 57 millimeter en wegen ze slechts 3, 1 kilo.

bureaucomputer, plaatst u de PowerBook Duo gewoon
Voor mensen die de kracht van een bureaucomputer en
in het Macintosh Duo Doek. De PowerLatch-koppeltechnode Aexibiliteit van een notebook-computer nodig
logie zorgt voor een betrouwbai-e koppeling
hebben, biedt het Macintosh Duotussen de PowerBook Duo en het Macintosh
systeem het beste van twee werelden.
Duo Doek Ukunt nu werken met een groot
Het hatt van het Macintosh Duokleurenbeeldscherm en een uitgebreid
systeem wordt gevormd door de
toetsenbord, u kunt gebruik mal<en van
PowerBook Duo computer. Hij weegt
netwerkptinters en servers.
minder dan 2 kilo, u kunt er dus overal
Het Macintosh Duo Doek ondersteunt
mee namtoe. En zijn 68030-processor
verschillende Apple beeldschermen en bevat
leven voldoende ktacht om elke taak
twee NuBus-sleuven, zodat u alle gewenste
aan te kunnen. Er zijn twee PowerBook
Dankzij /Jet Macintosh Duo Doek
e'\tra's kunt toevoegen. Bovendien heeft het
Duo-modellen: de PowerBook
beschikt de PowerBook Duo over
Duo Doek een interne SuperDrive en plaats
Duo 210, met een klokfrequentie van
alle nzoge!ijkbeden van een
voor een e,.tra hai·de schijf.
bureaucomputer.
25 MHz, en de PowerBook Duo 230,
Als u geen behoefte hebt aan de
met een frequentie van 33 MHz. Beide
uitbreidingsmogelijkheden van het Macintosh Duo Doek, is
hebben een RAM-geheugen van 4 megabyte, een interne
het Macintosh Duo MiniDock misschien een goede keuze.
harde schijf en een helder 'backlit supenwist'-scherm
Daarmee kunt u uw PowerBook Duo aansluiten op een
met 16 grijstinten.
extern beeldscherm, een modem, een printe1; of een ander
Wanneer u terugbent op kantoor en gebruik wilt
randapparaat.
mal<en van de extra mogelijkheden van een Macintosh

De Macintosh PowerBook computers
beboren tot de meest onderscheiden
notebook-computers ter wereld.

Macintosh PowerBook 145

Macintosh PowerBook 160

Macintosh PowerBook 180

De Apple Macintosh PowerBook 145
is de goedkoopste computer in de
PowerBook-se1ie. Hij is even krachtig
als veel bureaucomputers en heeft
een monochroom 'backlit supenwist'scherm. Hij is gemakkelijk te
gebruiken en werkt met duizenden
Macintosh-progran1ma's.

De Apple Macintosh PowerBook 160
biedt hoge prestaties en uitzonderlijke
weergavemogelijkheden. Op het
'backlit supettwist'-scherm kunnen
16 grijsrinten worden weergegeven,
wat resulteen in een haarscherpe
weergave van tekst en grafisch werk.
Bovendien heeft de PowerBook 160
beeldschermvoorzieningen voor weergave van 2'56 kleuren op verschillende
Apple en VGA-schermen.

De Apple Macintosh PowerBook 180 is
het topmodel van de PowerBook-reeks.
Hij heeft een 'backlit active matrix'scherm met 16 grijstinten, waai-door u
beschikt over supetieure
weergavekwaliteit en snelheid in een
notebook-computec Bovendien heeft
de PowerBook 180 beeldschermvoorzieningen voor weergave van
256 kleuren op verschillende Apple en
VGA-schermen.

• 25-MHz68030-processor
• 4 Mb RAM, uitbreidbaar tot 14 Mb
• Apple SuperDrive; interne harde schijf
van40, 80 of 120 Mb
• Ingebouwde LocalTalk-voorzieningen;
AppleTalk-netwerkprogrammatuur
• Twee uitbreidingssleuven: 1 voor RAM,
1 voor een modem
• Twee seriël1, poorten, SCSI-poort, ADB-poort,
beeldscherrnpoort, geluidsinvoer- en
geluidsuifv1ierpoort; microfoon

• 33-MHz 68030-processor; mathematische
coprocessor 68882
• 4 Mb RAM, uitbreidbaar tot 14 Mb
• AppleSuperDrive; interne hardeschijf
van 80 of 120 Mb
• Ingebouwde LocalTalk-voorzieningen;
AppleTalk-netwerkprogrammatuur
• Twee uitbreidi ngssleuven: 1 voor RAM ,
1 voor een modem
• Twee seriëlepoorten, SCSI-poort, AOB-poort,
beeldschermpoort, geluidsinvoer- en
geluidsuitvoerpoort; microfoon

• 25-M Hz 68030-processor
• 4 Mb RAM, uitbreidbaar tot 8 Mb
• Apple SuperDrive; interne harde schijf
van 40 of 80 Mb.
• Ingebouwde LocalTalk-voorzieningen;
App IeTalk-netwerkprogrammatuur
• Twee uitbreidingssleuven: 1 voor RAM,
1 voor een modem
• Twee seriële poorten, SCSI-poort, AOB-poort,
geluidsinvoer- en geluidsuitvoerpoort;
microfoon

Macintosh PowerBook Duo 210
• 25-MHz 68030-processor
• 4 Mb RAM, uitbreidbaar tot 24 Mb
• Interne harde schijf van 80 Mb; optioneleexterne Apple SuperDrive
• Ingebouwde LocalTalk-voorzieningen;
AppleTaIk-netwerkp rogrammatu ur
• Twee uitbreidingssleuven: voor extra RAM en voor een modem
• Koppelconnector, stroompoort, seriële poort
• 216 x 277 x 36 mm; 1,9 kg

Macintosh PowerBook Duo 230
• 33-MHz 68030-processor
• 4 Mb RAM, uitbreidbaar tot 24 Mb
• Interne hardeschijf van 80 of 120 Mb; optionele externe Apple SuperDrive
• Ingebouwde LocalTalk-voorzieningen; AppleTalk-netwerkprogrammatuur
• Twee uitbreidingssleuven: 1 voor extra RAM, 1 voor een modem
• Koppelconnector, stroompoort, seriële poort
• 216 x 277 x 36 mm; 1,9 kg

Wat u nog meer moet weten.
Garantie.

Op alle Apple-apparatuur geldt een garantie van
ljaar
Financieringsmogelijkheden.

Voor informatie over Apple Computer's
financieringsmogelijkheden neemt u het best
contact op met SAFA, Renaud de Lombae11, op het
nummer +32 (0)21741.23.03
Voor meer informatie.

Voor de naam van uw erkend Apple Dealer in
België of Luxemburg kunt u bellen met Apple
Computer N.V., tel. 02174122 11.
De naam van uw geautoriseerd Apple Reseller in
Nederland verneemt u bij Apple Computer B.V.,
tel. 03404-86911.
Deze specialisten kunnen u alles vettellen over de
produkten die in deze brochure worden genoemd.

Apple Computer B.V.

Apple Computer N.V.

Handelsweg 2
3707 NH Zeist

Kolonel Bourgstraat 103
1040 Brussel
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