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□ MSX Standaard
□ Ingebouwde Personal Data Bank
□ Aan te sluiten op elk televisietoestel
□ 16 kleuren
□ Drie toongeneratoren

De Hit Bit is overal toepasbaar
De Sony Hit Bit homecomputer is zo veelzijdig dat hij overal - door
het hele gezin - kan worden gebruikt. De MSX* standaard, ontwikkeld
door Microsoft Corporation, wordt gebruikt om de Hit Bit uitwissel
baar te maken met alle andere MSX-computers. Met de Personal Data
Bank kunt u alle gegevens opslaan zoals memo’s, afspraken en
adressen, die u daarna direct weer kunt opvragen. Alles wat u nodig
heeft, is al in de Hit Bit ingebouwd. Sluit hem aan op elk willekeurig
televisietoestel en ontdek hoe opwindend en gemakkelijk deze
computer voor u kan zijn.
*MSX is de beschermde merknaam van Microsoft Corporation.
MSX betekent
uitwisselbaarheid
Hoewel een homecomputer enorm veel mogelijk
heden heeft, zijn er slechts een paar computers
die eikaars programma’s kunnen gebruiken. MSXstandaard betekent, dat de Hit Bit computer niet
alleen met Sony MSX- programma’s gebruikt kan
worden, maar met MSX programma’s van elk
merk. Vanwege de grote keuzemogelijkheid vindt
u makkelijker het programma dat u zoekt.

Extra mogelijkheden
16 kleuren en ingebouwde
geluidsgenerator
Met de Hit Bit heeft u de keuze uit maar liefst
16 kleuren voor tekst en beeld. Uw programma’s
en spelletjes worden hierdoor veel levensechter.
Er is ook een geluidsgenerator ingebouwd met
drie toongeneratoren die een bereik heeft van drie
octaven. Dit betekent, dat u drie verschillende
tonen tegelijkertijd kunt spelen.

Ingebouwde aansluitpunten
De Hit Bit wordt geleverd met verschillende
aansluitmogelijkheden. Zo is er een RF-converter,
voor aansluiting op ’n gewone televisie. Het bijge
leverde snoer steekt
u zo in de voorkant
van de Sony televi
sie, die voorzien is
van een ’GT’-aansluiting; of u ge
bruikt de antenneaansluiting.

De handige Personal Data Bank
Een van de dingen, waarin de Hit Bit zich
onderscheidt van andere MSX computers, is de
ingebouwde Personal Data Bank.
Met die Personal Data Bank voert u allerlei
gegevens in,
slaat ze in het
geheugen op,
roept ze weer op
en werkt ze bij.
U kunt het
bijvoorbeeld
gebruiken voor
memo’s, afspra
ken, adressen of
telefoonnummers. Alle informatie die u nodig
heeft, is direct beschikbaar. Het werken met de
Personal Data Bank is eenvoudig, want de
instructie voor elke volgende stap verschijnt op
het scherm. De gegevens van de Personal Data
Bank kunnen bewaard worden op de HBI-55 Data
cartridge of ’n cassettebandje.

De gegevens
kunnen worden op
geslagen op de
Data cartridge, die
past in de MSXingang, ofopeen
cassettebandje via
de ingang voor een
cassetterecorder. De Data cartridge biedt het
gemak van een snelle opslag en uitlezing van
gegevens, terwijl het cassettebandje grote
hoeveelheden informatie permanent kan opslaan.

voor een printer, zodat de PRN-C41 kleurenplotter
kan worden aangesloten voor schitterende afbeel
dingen. De printer tekent afbeeldingen en letters in
rood, groen, blauw en zwart. Het wisselen van een
pen is eenvoudig. Er kunnen tevens veel ver
schillende papiermaten worden gebruikt.
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De HBD-50 Floppy Disk
Drive wordt aangesloten
op één van de MSX
ingangen van de Hit Bit.
Daarnaast heeft u de
keuze uit een grote
hoeveelheid program
ma’s, die op de 3,5 inch
Micro Floppy Disk beschikbaar komt.

HB-55P/75P
Mogelijkheden van de HB-55P

Technische gegevens Hit Bit computers

• MSX-standaard voor ROM cartridge programma’s.
• Personal Data Bank voor opslag en verwerking van
diverse gegevens.
• Ingebouwde RF-converter voor directe aansluiting
op elk televisie toestel.
• 16 kleuren graphics.
• Drie 8-octaaf generatoren om muziek te maken of
voor speciale effecten bij programma’s en spelletjes.
• Ingebouwde printeraansluiting, zodat de Sony
PRN-C41 kleurenplotter kan worden aangesloten.

HB-55P
CPU
Geheugen

Wat heeft de HB-75P extra?
• 80 K ingebouwd RAM.
• Professioneel toetsenbord.
• RGB-uitgang voor aansluiting op een kleurenmonitor.

Videodisplay:

Tekst
Graphics

Geluid
CMT

: Z80 A compatible
: ROM-32 K (Basic) +16 K (firmware)
RAM-32 K
: 39 kolommen bij 24 lijnen
: 256 x 192 beeldpunten, 16 kleuren
: 8 octaven, 3 toongeneratoren
: 1200/2400 baud

Ingebouwde aansluitpunten
CRT aansluiting
: Video en Audio
RF (kanaal 36)
Printeraansluiting
: Centronics 8-bit parallel
MSX cartridge-ingangen
:2
Joystick aansluitingen
:2
: 405 x 67 x 245 mm.
Afmetingen bxhxd
Meegeleverde accessoires : antenne kabel, cassetterecorder kabel,
antenneschakelaar.

HB-75P
CPU
Geheugen
Videodisplay

Tekst
Graphics

Geluid
CMT

Ingebouwde aansluitpunten
CRT aansluiting
Printeraansluiting
MSX cartridge-ingangen
Joystick aansluitingen
Afmetingen bxhxd
Meegeleverde accessoires

: Z80 A compatible
: ROM-32 K (Basic) +16 K (firmware)
RAM-Main 80 K
: 39 kolommen bij 24 lijnen
: 256 x 192 beeldpunten, 16 kleuren
: 8 octaven, 3 toongeneratoren
: 1200/2400 baud
: Video, audio en RGB
: Centronics 8-bit parallel
:2
:2
: 405 x 67 x 245 mm.
: antenne kabel, cassetterecorder kabel
antenneschakelaar.

Wijzigingen in specificaties en uitvoering voorbehouden.
Enige leverbare Sony MSX-programma’s
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