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Hoffmann’s kantoren en magazijnen zijn gelegen in Bergschenhoek, 2 km van Rotterdam Airport en aan de rand van ’s werelds grootste ha
ven EUROPOORT. Dagelijks startpunt van wereldwijd transport. Een volledig geautomatiseerde voorraadadministratie van duizenden artike
len staat ten dienste van onze (toekomstige) relaties en onze Hoffmann kantoren in Birmingham, Brussel en Wenen.
Hoffmann heeft een goede reputatie opgebouwd met hoogwaardige produkten en snelle service. Precisie en betrouwbaarheid worden door 
Hoffmann gegarandeerd, omdat ieder produkt uitvoerig wordt geanaliseerd, voordat het in het leveringsprogramma wordt opgenomen. Een 
deskundige staf van commerciële medewerkers houdt nauwlettend de allernieuwste ontwikkelingen op ons gebied in ’t oog en staat in voort 
durend kontakt met de fabrikanten van onze produkten.

computer 
magnetic 
tapes
De magneetbanden van Hoff
mann voldoen aan de aller
hoogste kwaliteitseisen. Zij wor
den b.v. toegepast bij het Con
corde vliegtuigprojekt en zijn o.a. 
in gebruik bij de Polaris onder- 
zeeërvloot.
Elke magneetband wordt indivi
dueel getest en gegarandeerd 
voor de periode van 5 jaar. Uite
raard is er een uitgebreide reeks 
accessoires, zoals spoelen, do
zen, dataringen en snellaadkas- 
settes leverbaar.

removable 
mini magnetic 
storage media 
5 year 
warranty
Hoffmann levert uiterst betrouw
bare magnetische produkten 
voor de mini-computerindustrie. 
Bovendien geeft DATALIFE 
(Verbatim) 5 jaar garantie op 
DATALIFE - diskettes.
Onverwoestbaar met superieure 
magnetische kwaliteiten. Digitale 
kassettes, diskettes in normale 
en dubbel density uitvoering, mi
nidiskettes, data-cartridges, en 
de onlangs geïntroduceerde mini- 
kassettes.
Tevens leverbaar: magneetkaar
ten in zilver kleurgekodeerde uit
voering.

ribbons

Alle inktlinten zijn gemaakt van 
speciaal ontwikkelde nylongarens 
en garanderen een storingsvrij 
schrift, zijn absoluut vrij van vou
wen en andere onregelmatighe
den.
Leverbaar in zwart, blauw, violet 
en metallic.
De nieuwste technologische ont
wikkeling is het kassette-inktlint 
van zelfdragend polymeer voor 
een lange levensduur.

disk-packs 
3 year 
warranty
Nauwgezette kontrole over het 
gehele fabrikageproces garan
deert een permanente kwaliteit. 
leder diskpack en iedere disk
cartridge wordt 100 % gekontro- 
leerd. Disk-cartridges en disk- 
packs zijn in de meeste uitvoe
ringen leverbaar.
Reparatie, inruil en levering van 
gerenoveerde disk-packs beho
ren eveneens tot de mogelijkhe
den.
Nieuw: Cartridge Modules type 
1204 voor Control Data 9448, 
Ampex, honeywell, I.C.L.-46, 
Datasaab, Siemens, Wang etc.

letterschijven ketting- 
formulieren

De letterschijven van Hoff
mann zijn gemaakt van plastic 
en voorzien van een metalen 
punt.
Leverbaar met 96 spaken en zo
wel 10, 12 als 15 characters per 
inch. Voor een storingsloos ge
bruik op printers van A.E.S., Dai- 
sy, Diablo, Hermes, I.B.M., Océ, 
Philips, Qume, Vydec, Xerox etc. 

Hoffmann heeft tabelleerpapier 
voor de computer. Voor de 
snelste machines, in alle breed
ten, verschillende papiersoorten. 
Leverbaar in diverse uitvoerin
gen.
Veel standaafdformaten zijn uit 
voorraad leverbaar.
Tevens leverbaar PRINTERROL- 
LEN (boeken) voor: Centronics, 
Data Products, Hewlett Packard, 
Mannesmann, Olivetti, Spectra 
Physics, Teletype, Texas, Varian 
etc.


