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Philips P2000 C Portable . . .
Een personal computer om overal te gebruiken

• Algemeen toepasbaar
• Gemakkelijk mee te nemen
• Eenvoudig te bedienen

De Philips P2000 C is het bewijs dat professionele 
computers kleiner en goedkoper worden én 
gemakkelijker te bedienen.
De P2000 C is in een handomdraai bedrijfsklaar. 
Verplaatsbaar: een P2000 C is handzaam én 
draagbaar. U gebruikt uw computer waar u hem 
nodig heeft. In een zakelijke omgeving of privé. 
Eenvoudig om mee te werken, doordacht installatie- 
en bedieningsgemak, doeltreffende programmatuur 
en duidelijke Nederlandse documentatie.
Een computer zonder franje. Een portable die staat 
voor zijn werk en met een werklust die grotere 
systemen niet zou misstaan.

De P2000 C is een professional
Een professioneel hulpmiddel om effectiever te 
werken. Meer dan ooit uw persoonlijke instrument, te 
gebruiken voor een veelheid van werkzaamheden.
• De P2000 C wordt veelvuldig gebruikt voor het 

uitgebreide administratieve werk dat vele 
bedrijven kennen op de financiële- en 
verkoopadministratie. De grote opslagcapaciteiten 
van de P2000 C maken hem geschikt voor talrijke 
beroeps- en branchegerichte toepassingen.

• Micro-computers hebben ook de weg geopend om 
een ander soort kantoorwerk effectiever te maken. 
De softwarepakketten die dit mogelijk maken 
worden wel kantoorprogrammatuur genoemd. 
Hiertoe behoren pakketten voor:
• tekstverwerking en mailing
• financiële analyses, planning en calculaties

• bestandsbeheer
• informatie-presentatie

• De P2000 C kan worden aangesloten op andere 
computersystemen of deel uit maken van een 
Local Area Network. Data-communicatie- 
programmatuur maakt van de P2000 C een 
intelligente terminal.

• Een specifieke toepassing van de P2000 C is die 
in een technisch/wetenschappelijke omgeving. 
Uitgerust met een lEEE-bus is de P2000 C bij 
uitstek geschikt voor test- en controle
werkzaamheden.

• Niet in de laatste plaats zal de P2000 C worden 
gebruikt voor educatieve toepassingen. Op 
scholen, onderwijsinstellingen en bedrijven. En 
niet te vergeten het privé gebruik van de P2000 C, 
als hobby computer.

De P2000 C voor iedereen en overal
De P2000 C is zeer veelzijdig in zijn toepassings
mogelijkheden. Zakelijk op het kantoor of in het 
bedrijf. In de privé-sfeer voor hobby- en 
verenigingswerk. Gemakkelijk te transporteren en on
middellijk bedrijfsklaar.
Voor de secretaresse als snelle en intelligente schrijf- 
automaat voor correspondentie, rapporten en 
overzichten. Voor de manager als beslissings- 
voorbereidend instrument.
De bedrijfsleider, boekhouder, accountant, 
magazijnchef, sales manager, redacteur, 
wetenschapper, arts, uitgever, bankier, stop . . . 
iedereen heeft zaken en taken waarbij een 
microcomputer voortreffelijk van pas komt. De 
P2000 C is de persoonlijke computer voor iedereen 
en overal.

Op kantoren maakt de personal microcomputer zich al snel 
onmisbaar. Als beleidsinstrument voor de manager, als 
administratieve computer voor de boekhouder en als 
tekstverwerker voor de secretaresse. Vooral in de laatste 
functie is de micro populair.
Een P2000 C is dermate eenvoudig en bedienings- 
vriendelijk dat een secretaresse zonder enig probleem de 
schrijfmachine verwisselt voor deze micro en beloond wordt 
met een hogere productie, minder inspanning, minder 
fouten en meer waardering.

Tijdens vergaderingen en besprekingen kan de P2000 C 
een uiterst actieve en informatieve rol vërvullen. De 
microcomputer ondersteunt de discussie met gegevens en 
cijfermateriaal, calculeert bliksemsnel prijzen, geeft inzicht 
in de voorraadpositie, maakt een planning zichtbaar en is 
uiterst behulpzaam bij het nemen van zakelijke 
beslissingen. Dankzij uitgekiende kantoorprogrammatuur 
en simpele menu-oriëntatie volstaat een druk op een paar 
toetsen en een blik op het beeldscherm.
Gemakkelijker kan het niet!

De P2000 C is draagbaar en gemakkelijk te installeren. 
Het toetsenbord fungeert tevens als beschermend deksel 
en een solide draagriem zorgt er voor dat het transport 
moeiteloos verloopt.
Deze faciliteiten maken dat de zakenman of professional 
zijn micro nooit behoeft te missen. Ook thuis of in zijn 
hotelkamer, desnoods of wellicht bij voorkeur in een 
gemakkelijke, sfeer, staat de P2000 C volledig ter 
beschikking. De enige voorwaarde is de aanwezigheid van 
een normaal stopcontact en dat is meestal geen probleem.

Voor zaken, beroep of vrije tijdsbesteding is de
Philips microcomputer gewoon onontbeerlijk, overal en 
altijd.
De beschikbare toepassingssoftware geeft een ruime keus 
aan mogelijkheden waarbij de datacommunicatie- 
programmatuur ook interessant is voor mobiel gebruik van 
de P2000 C microcomputer.
Het zelf schrijven van programma's in BASIC behoort 
overigens ook tot de reële mogelijkheden van de 
gebruiker.
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Alles in één computer

De P2000 C blinkt uit door zijn eenvoud. 
Gemakkelijk te installeren en eenvoudig te bedienen. 
Het professionele toetsenbord werkt uitermate 
plezierig. De aanslag is licht en trefzeker. Het 
ingebouwde scherm biedt een helder en scherp 
beeld. Standaard is de P2000 C zeer kompleet 
uitgerust.
Naast een groot intern geheugen en een aanzienlijke 
opslagcapaciteit op floppy disks zijn standaard 
voorzieningen getroffen voor een printeraansluiting, 
datacommunicatie en de koppeling van een vaste 
schijf.
Om de centrale processor te ontlasten is een 
speciale microprocessor opgenomen voor de 
beeldschermaansturing. De P2000 C wordt dan ook 
gekenmerkt door een hoge verwerkingssnelheid.

Twee modellen

De Philips P2000 C personal microcomputer wordt in 
twee uitvoeringen geleverd:

P2010-1

• 64 Kb gebruikersgeheugen uitbreidbaar tot 320 Kb
• 32 Kb video-geheugen
• 2 x 160 Kb floppy drives.
Dit model kent een speciale uitvoering (P2010-2), 
voorzien van een IEEE bus voor technisch/weten- 
schappelijke toepassingen (bijv. meten en wegen, 
controle en testen).

P2012

• 64 Kb gebruikersgeheugen uitbreidbaar tot 320 Kb
• 32 Kb video-geheugen
• 2 x 640 Kb floppy drives
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Programmatuur op de P2000 C

De met zorg toegepaste programmatuur draagt bij tot 
het bedieningsgemak van de P2000 C.
De volgende operating systemen worden geleverd:
• CP/M*

hetgeen toegang biedt tot de meest uitgebreide 
reeks van „business” programma’s.

• P-system** (UCSD)
hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 
zogenaamde Turn Key Set en de Total System 
Set.

De Turn Key Set, het operating systeem waaronder 
de ontwikkelde programma’s functioneren, heet voor 
de P2000 C: Profi-ON.
Profi-ON is geheel menu-georiënteerd, het maakt het 
besturingssysteem voor de gebruiker onzichtbaar. Dit 
stelt ook de beginnend gebruiker in staat op heel 
eenvoudige wijze met het systeem te werken.

Zinvolle toepassingen van een P2000 C personal 
microcomputer zijn nauwelijks aan een limiet gebonden. 
Ook in een winkelbedrijf, groot of klein, kan de Philips 
Microcomputer gebruikt worden voor tal van nuttige zaken. 
Voorraadbeheer, inkoopadministratie, financieel beheer zijn 
enkele trefwoorden die ook een winkelier aanspreken. Maar 
de micro opent ook efficiënte mogelijkheden voor direct 
mailing van bijv. catalogi, aankondigingen van speciale 
verkoopacties, individuele schriftelijke contacten met 
klanten en alle andere promotionele activiteiten die inherent 
zijn aan succesvol ondernemerschap in de detailhandel.

Voor verwerking met CP/M zijn de volgende BASIC 
programma’s beschikbaar:
• BASIC RTS (Run Time System)

Een gebruiksvriendelijk programma, waaronder de 
ontwikkelde BASIC-programma’s draaien bij de 
eindgebruiker.

• BASIC DS (Development System)
Het BASIC-programma voor de software- 
ontwikkelaar.

• Advanced BASIC Interpreter
• Een speciaal lEEE-BASIC-programma t.b.v. 

P2010-2

In combinatie met het P-system kunnen worden 
toegepast:
• PASCAL-COMPILER
• FORTRAN-COMPILER

Model P2010-2 met ingebouwde IEEE-488 bus is bij uitstek 
geschikt voor test- en controlewerkzaamheden in 
bijvoorbeeld laboratoria en in het algemeen op die 
werkplekken, waar de nadruk ligt op technisch-wetenschap- 
pelijke arbeid.
Gedacht kan dan worden aan universiteiten, hogescholen, 
technische opleidingsinstituten, etc. maar uiteraard ook aan 
ontwikkelings- en researchgroepen binnen het bedrijfsleven. 
Bovendien geeft de mogelijkheid om in Pascal en Fortran te 
programmeren ruim baan aan een groot aantal interessante 
toepassingen.

Meegeleverde software
Het operating systeem CP/M wordt standaard met de 
apparatuur meegeleverd, inclusief een Nederlandse 
gebruikershandleiding.
Het software-aanbod op de P2000 C is zo flexibel 
mogelijk gehouden.
Zo worden sets van „gebundelde” software onder
scheiden. Deze sets kunnen mede door het verschil 
in opslagcapaciteiten per model verschillen vertonen. 
Gebundelde software wordt met de apparatuur in 
één aanbod meegeleverd en is opgebouwd uit 
pakketten van de reeds eerder beschreven kantoor- 
programmatuur.

Overige toepassings-software
Naast een eigen verkoopopstelling voor een selectie 
van bedrijven en overheidsinstellingen, heeft Philips 
de afgelopen jaren een uitgebreid dealer-netwerk 
voor micro-systemen opgebouwd.
De geautoriseerde dealers kunnen een groot 
arsenaal branche-pakketten aanbieden.
Dit gezamenlijke aanbod van branche-pakketten bij 
onze dealers mag als één van de meest uitgebreide 
verzamelingen van software-aanbod worden gezien. 
Het eenvoudig kunnen overnemen van reeds op 
Philips-micro’s bestaande softwarepakketten op de 
P2000 C draagt hier zeker toe bij.

Service
Philips heeft een professionele organisatie 
opgebouwd voor een optimale technische dienst
verlening van het grote park geïnstalleerde terminal
systemen, business computers, office computers, 
tekstverwerkers en microcomputers.
De service-verlening voor de P2000 C maakt 
onderdeel uit van die professionele opstelling en is 
afgestemd op de verschillende gebruikerstoepas
singen. Dit resulteert in modulaire contractvormen 
gebaseerd op:
• balie-service
• balie-service + bruikleen apparaat
• service bij de gebruiker

De service-organisatie is decentraal opgesteld en 
omvat zes over het land verspreide service-centra.

* CP/M is a registered trademark of Digital Research Inc.
* * P-System is a trademark of Softech Microsystems, Inc. San Diego

Technische gegevens:

Algemeen

Ingebouwde interfaces voor:

Afmetingen : 540 x 360 x 210 mm
Gewicht : ca. 15 kg
Stroomgebruik : 95 W max.
Voeding : 90-130 V, 47-66 Hz of 180-260 V, 47-66 Hz

SASI (voor vaste schijf); Externe floppy-disks; Seriële 
printer (V 24); Datacommunicatie (V 24); Slave 
monitor

Optie : IEEE Bus (voor uitvoering techn. wetenschap.
toepassingen)

Centrale processor-kaart
Processor : Z80A, 4 Mhz.
Gebruikersgeheugen: 64 Kb RAM 
MFD Controller 
SASI Controller 
SIO Controller

: tot 4 floppy disks (51/4”)
: o.m. voor aansluiting vaste schijfeenheden
: bidirectioneel-serieel (V 24), synchrone en asyn

chrone communicatie, synchrone protocollen tot 
max. 60 Kb/sec.

DMA Controller
System Timer : (1 vrije timer voor gebruikersprogramma)
1 Uitbreidingsslot : voor IEEE Bus

Controller of 256 Kb geheugenuitbreiding

Video processor-kaart
Processor 
Videogeheugen 
Tekenset 
Videofuncties

: Z80A
: 32 Kb dyn. RAM
: 256 tekens
: 1. Alpha: 24 regels, 80 tekens 

functies: onderstrepen, oplichten, omkeren, 
4 helderheids-niveau’s
2. Grafisch:
512 x 252 punten (1 helderheids-niveau) 
256 x 252 punten (4 helderheids-niveau’s) 
Toetsenbord-controlIer
Beeper

Beeldscherm
Monochrome cathodestraalbuis met groen phosphor P31
Afm. 9” diagonaal
150 x 120 mm bruikbaar schermoppervlak
Ontspiegeld 
Tekenafm.
Tekenmatrix 
Beeldfrequentie

: 2,6 mm
: 8 X 12 punten 
: 50 /sec.

Toetsenbord
Platte profilering
Nederlandse gestandaardiseerde uitvoering QWERTY 
3 toetsenbordvelden:
alfanumeriek : 59 gewelfde toetsen
functietoetsen : 15 getrapte toetsen
numerieke
toetsen : 19 getrapte toetsen

Floppy disk drives
Twee ingebouwde 51/4” floppy disk drives 
Sector-definitie : soft sectored
Optekening : MFM

P2010 - 1 schijfzijde
P2012 - 2 schijfzijden

Aantal sporen : P2010 - 40 (48 tpi)
P2012 - 80 (96 tpi)

Sectoren p/spoor : 16
Bytes p/sector : 256
Opslagcapaciteit : P2010 - 160 Kb per floppy

P2012 - 640 Kb per floppy
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PHILIPS

Philips Telecommunicatie en Informatie-Systemen B.V.
Hoofdkantoor:
Maanweg 156, 2516 AB Den Haag
Postbus 16830, 2500 BV Den Haag
Telefoon: (070) 762766

Verkoopkantoren te:
Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven, Haren (Gr.), Rotterdam, 
Ugchelen (Apeldoorn)

Dealer:
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Philips behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen 
zonder voorafgaande kennisgeving.
De bedrijfspolitiek is voortdurend op verbetering gericht.
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