Macintosh Duo System

Als u op zoek bent naar het beste van
twee computerwerelden -de voordelen
van een bureaucomputer met een groot
kleurenbeeldscherm, uitgebreid
toetsenbord en expansiemogelijkheden,
en de voordelen van een notebookcomputer die overal met u meegaat - dan
is het Macintosh Duo System voor u dé
ideale oplossing.
Het hart van het Macintosh Duo
System wordt gevormd door de
Powerbook Duo-computer. Hij weegt
minder dan 2 kg, zodat u hem overal mee
naar toe kunt nemen. Schuif de
Macintosh Duo System gewoon in uw
attaché-case of rugzak. Al uw
toepassingsbestanden staan veilig op de
harde schijf van de computer, en zo gaat
uw werk overal met u mee. Terug op uw
bureau schuift u uw Macintosh
Powerbook Duo notebook gewoon in de
Macintosh Duo Doek -even eenvoudig
als u een cassette in uw video steekt.
Dank zij deze Duodock is uw Powerbook
Duo in een oogwenk aangesloten op een
compleet bureausysteem, dit kan bestaan

uit een groot kleurenbeeldscherm, een
uitgebreid toetsenbord, een muis en
andere randapparatuur. Daarnaast zijn er
nog expansiekaartmogelijkheden en
aansluitingen naar uw netwerk en
netwerk-servers.
De nieuwe PowerLatch dockingtechnologie van Apple zorgt voor
eenvoudige, automatische verbinding
tussen de Macintosh PowerBook Duo en
de Duo Doek. Kabels komen er niet bij
kijken, en ook hoeft u uw systeem niet
meer elke keer te herconfigureren
wanneer u uw PowerBook Duo op de
Duo Doek aansluit.
En wanneer u niet op kantoor bent en
toch met randapparatuur wenst te
werken, kunt u de draagbare Macintosh
Duo MiniDock gebruiken. Deze zorgt
voor standaard Macintosh-verbindingen
naar grotere monitoren, een modem en
andere randapparatuur. De Macintosh
PowerBook Duo Floppy Adapter zorgt
voor rechtstreekse toegang naar een
Macintosh HDI-20 externe 1,4 MB Floppy
Disk Drive.

Kenmerken en voordelen

DUO DOCK
• PowerLatch docking-technologie voor
eenvoudige, automatische aansluiting in één
beweging.
• Interne 1.4 MB Apple SuperDrive
• Ingebouwde beeldschermondersteuning voor
256 kleuren, uitbreidbaar tot 32.000 kleuren.
• Geschikt voor de meeste Apple-monitoren,
waaronder de Macintosh 16" Color Display en
ook voor VGA- en SVGA-monitoren.
• Twee NuBus-expansieslots.
• 10 ingebouwde poorten, waaronder een SCSIpoort voor maximaal zes randapparaten, zoals
een externe harde schijf of CD-ROMdrive.
• Veiligheidssleutel voor het afsluiten van de
PowerBook Duo en een slot voor een
veiligheidskabel.

MINI DOCK
• Gering formaat en gewicht en dus makkelijk
draagbaar.
• PowerLatch docking-technologie
• Ingebouwde beeldschermondersteuning voor
256 kleuren.
• Ondersteunt de meeste Apple-monitoren,
waaronder de Macintosh 16" Color Display en
ook sommige VGA- en SVGA-monitoren.
• 9 ingebouwde poorten waaronder een SCSIpoort.
• Slot voor een veiligheidskabel.
• Poort voor het aansluiten van externe floppy
disk drive.

tl Macintosh Duo System
Specificaties Macintosh Duo Doek

Processor
• Optionele 68882 wiskundige coprocessor.
Schijfopslag
• Eén interne 1,4 MB Apple SuperDrive
• Ruimte voor optionele l" hoge 3.5" SCSI
hard disk drive (verschillende capaciteiten
verkrijgbaar).
Beeldscherm
• Ingebouwde beeldschermondersteuning
voor de meeste Apple-beeldschermen,
waaronder ook het Macintosh 16" Color
Display
• Ondersteunt sommige VGA- en SVGAmonitoren met adaptor
Video RAM
• 512K (256 kleuren of grijswaarden; 8 bits per
pixel), uitbreidbaar tot 1 MB (32.000 kleuren;
16 bits per pixel) met optionele 512K VRAM
Single In-line Memory Module (SIMM).
• Zorgt voor betere beeldschermprestaties met
optionele 512K VRAM geïnstalleerd

Interfaces
• Eén Apple Desktop Bus (ADB)-poort, voor
ondersteuning van een toetsenbord, muis en
andere invoerapparatuur
• Eén beeldschermaansluiting
• Twee interne NuBus-expansieslots voor
kaarten met Ethernet, Token Ring, bijkomend
beeldscherm of andere functies.
• Twee seriële RS-422 poorten voor printers,
modems en andere seriële apparatuur.
• Doorvoerpoort voor optionele modem in
Macintosh Powerbook Duo notebookcomputer (RJ-11 ofMini-DIN-8).
• Eén HDI-30 SCSI-poort voor externe harde
schijven, scanners, CD -ROM drives en andere
apparatuur
• Eén geluidsinvoerpoort voor mono
geluidsinvoer.
• Eén geluidsuitvoerpoort voor externe
audioversterker

Beveiliging
• Slot maakt verwijdering van de Macintosh
PowerBook Duo uit de Macintosh Duo Doek
onmogelijk.
• slot voor kabel om de Duo Doek op een
bureau vast te zetten.
Elektrische vereisten
• Netspanning : 85 tot 270 Volt
• Frequentie : 47 tot 63 Hz
Omgevingsvereisten
• Bedrijfstemperatuur: 10°C tot 40°C
• Opslagtemperatuur : -40 °C tot 47°C
• Relatieve vochtigheid : 20 % tot 95 %,
condensvrij
• Hoogte: 0 tot 4.722 m
Afmetingen en gewicht:
• Hoogte: 12,1 cm
• Breedte: 31,1 cm
• Diepte : 41,3 cm
• Gewicht : 5,95 kg''

* Gewicbt boger met ingebouwde harde scbijf

Specificaties Mini Doek

Beeldscherm
• Ingebouwde beeldschermondersteuning
voor de meeste Apple-beeldschermen,
waaronder ook het Macintosh 16" Color
Display
• Ondersteunt sommige VGA- en SVGAmonitoren met adaptor
Video RAM
• 512K (256 kleuren of grijswaarden)

Voor meer informatie :

Interfaces
• Eén Apple Desktop Bus (ADB)-poort, voor
ondersteuning van het toetsenbord, muis en
andere invoerapparatuur
• Eén beeldschermaansluiting
• Twee seriële RS-422 poorten voor printers,
modems en andere seriële apparatuur.
• Doorvoerpoort voor optionele Macintosh
PowerBook Express Modem in Macintosh
Powerbook Duo notebook-computer (RJ-11
of Mini-DIN-8).
• Eén HDI-30 SCSI-poort voor externe harde
schijven, scanners, CD-ROM drives en andere
apparatuur,
• Eén HDI-20 poort voor de externe 1,4 MB
floppy disk drive (MS-DOS-compatibel)
• Eén geluidsinvoerpoort voor mono
geluidsinvoer
• Eén geluidsuitvoerpoort voor externe
audioversterker

Beveiliging
• Slot voor veiligheidskabel
Elektrische vereisten
• Netspanning : 85 tot 270 Volt
• Frequentie : 47 tot 63 Hz
Omgevingsvereisten
• Bedrijfstemperatuur : 10°c tot 40°C
• Opslagtemperatuur : -40 °C tot 47°C
• Relatieve vochtigheid : 20 % tot 95 %,
condensvrij
• Hoogte: 0 tot 4.722 m
Afmetingen en gewicht:
• Hoogte : 5,3 cm
• Breedte : 26,9 cm
• Diepte : 8,1 cm
• Gewicht : 0,56 kg
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