Redpoint AT10

Red point XT10

De Redpoint XT10 is gebouwd rond de snelle 8088-2-processor. Hij heeft een

Deze machine lijkt technisch sterk op de XT, maar is draagbaar. Hij heeft een

De Redpoint AT10 is gebaseerd op de zeer krachtige 80286 processor, die

disk drive en 512 Kb RAM. De klokfrequentie is omschakelbaar van 4,77 MHz

klokfrequentie van 4,77/8 MHz en twee 360 Kb floppy drives. Er is een 9 inch

omschakelbaar is van 6 naar 10 MHz. Hij heeft een werkgeheugen van 512 Kb

naar 10 MHz. In de ‘turbo’-stand is de machine bijna 2 x sneller dan de industrie-

TTL-monitor ingebouwd (groen of amber). De monochrome videokaart (Hercules

(RAM) en een 1,2 Mb floppy drive. De AT10 heeft RAM-chips met een toegangs-

standaard. En daarvan zult u vooral profijt hebben bij programma’s die veel

compatible) maakt het mogelijk om grafische voorstellingen weer te geven op het

tijd van slechts 120 nanoseconde. Daardoor hoeft de processor niet de gebruike

rekenwerk vereisen, zoals grafische software en spreadsheets.

scherm. Het toestenbord (88 keys) fungeert tevens als deksel voor de

lijke extra klokcyclus te wachten op RAM-access. Deze eliminatie van de 'wait

opmerkelijk solide behuizing.

state’ maakt de Redpoint AT zo'n anderhalf maal sneller dan z’n voorbeeld.

En dan te bedenken dat u ook nog een rekenkundige 80287 co-processor kunt toe

voegen. ..
De AT heeft een monochrome graphics videokaart, serieel/-parallel-aansluiting,
8 uitbreidingsslots en een toetsenbord met 101 toetsen.

Redpoint computers kenmerken zich door hun geavan
ceerde techniek en hun ongekende betrouwbaarheid. Elke
Redpoint doet moeiteloos alles wat u van een PC mag
verwachten, en meer. Hij is volledig compatible met de
standaard en opgebouwd uit zeer hoogwaardige compo
nenten.
Bovendien kunt u een Redpoint geheel naar eigen
behoeften samenstellen. Zodat u een PC krijgt die precies past
bij het gebruik waarvoor u hem aanschaft. En bij het budget
dat u ervoor had uitgetrokken.

Redpoint Computers bv
Redpoint computers worden geassembleerd door het
gelijknamige bedrijf in Groningen. Een bedrijf dat letterlijk met
z’n naam achter uw computer staat!
Jarenlange ervaring en een diepgaande technische
kennis staan borg voor een perfect produkt. Kwaliteitsbewuste
inkoop van onderdelen legt daarvoor de basis. Een onberispe

lijke service, klantgerichte ondersteuning en uitgebreide
garantie doen de rest.
Redpoint computers vormen de ideale mix van perform
ance, betrouwbaarheid en economie.

Ingebouwde zekerheden
Redpoint computers hebben hun prestaties en mogelijk
heden ruimschoots in de praktijk bewezen. Er draaien er
duizenden van in Nederland. Bij de overheid, bij grote banken
en verzekeringsmaatschappijen, bij produktie- en handels
ondernemingen, en natuurlijk bij vele particuliere gebruikers.
Al die afnemers kozen om dezelfde redenen voor
Redpoint: vanwege de state-of-the-art techniek en de onvoor
waardelijke compatibiliteit. Vanwege de perfecte onder
steuning, service en garantie. En natuurlijk vanwege het veilige
gevoel dat uitgaat van de naam Redpoint op een computer...

XT, AT of Portable
De keuze voor Redpoint is een keuze voor zekerheid. De
vraag is alleen: welke Redpoint?
De XT10, de AT10 of de XT8 Portable?
Elke machine bevat alles wat nodig is voor serieus
(zakelijk) gebruik: een fiks werkgeheugen, een RS232-poort en
twee Centronics-uitgangen, real time clock, toetsenbord, en
extern geheugen. De specificaties vindt u achterop deze folder.
Misschien zeggen de technische gegevens u niets. In dat

geval zal uw Redpoint-dealer ze graag vertalen in helder
Nederlands. En in concrete gebruiksmogelijkheden en tastbare
keuzecriteria. Want ook de ondersteuning van de Redpoint
dealer is een ingebouwde zekerheid van elke Redpoint
computer.

Uitbreidingen
Er is een overvloed aan mogelijkheden om uw computer
verder uit te breiden en geschikt te maken voor toepassingen
die ú specifiek nodig hebt. We denken aan een harddisk, een
tape-streamer, een modem voor het overseinen van gegevens
via een telefoonlijn, een aansluiting op een computernetwerk,
een AD/DA-converter, aansluiting op fax-apparatuur etc. Al
deze toevoegingen en randapparatuur zijn in de Redpoint-lijn
verkrijgbaar.
Daarbij hebt u de prettige zekerheid dat alles, maar dan
ook werkelijk alles wat voor de MS-DOS-standaard is uitge
bracht, probleemloos werkt op uw Redpoint.
https://classic.technology

Technische gegevens

Redpoint XT10

Redpoint XT8 Portable

Redpoint AT10

processor
kloksnelheid
databus
adresbus
DMA controller

8088-2
4,77/10 MHz omschakelbaar
16 bits
8 bits
4 kanaals

8088-2
4,77/8 MHz omschakelbaar
16 bits
8 bits
4 kanaals

80286
6/10 MHz omschakelbaar
32 bits
16 bits
7 kanaals

Numerieke co-processor

8087-2 (optie)

8087 (optie)

80287 (optie)

Random Access Memory
Read Only Memory

512 Kb
8x48 Kb

512 Kb
8x64 Kb

512 Kb
8x64 Kb

Afgegeven vermogen
Afgegeven spanning (DC)
Afgegeven spanning (DC)

150 W
+5/—5 Volt
+12/-12 Volt

150 W
+5/-5 Volt
+12/-12 Volt

223 W
+5/-5 Volt
+12/-12 Volt

Operating system
(niet meegeleverd)

MS-DOS

MS-DOS

MS-DOS/Xenix

aanwezig

aanwezig

aanwezig

Centrale verwerkingseenheid

Voeding (power supply)

I/O kaarten
monochroom graphics/printer
(hercules compatible)
multi-l/O (dual floppy controller,
real time clock, Centronics,
RS232, game I/O)
harddisk/floppy controller
Centronics + RS 232

aanwezig

aanwezig

—
op multi-l/O

—
op multi-l/O

aanwezig
aanwezig

l/O-uitbreidingsmogelijkheden

8 compatible slots

8 compatible slots

8 compatible slots

breedte
hoogte
diepte

49,5 cm
15 cm
43 cm

43,5 cm
14,5 cm
42 cm

47,5 cm
19 cm
42 cm

Toetsenbord

101 keys

88 keys
(tevens beschermdeksel)

101 keys

Magnetische media

1 x 360 Kb floppy drive
(aansluiting voor tweede
drive aanwezig)

2 x 360 Kb floppy drives

1 x 1,2 Mb floppy drive

Monitor

-

9 inch, groen of amber, ingebouwd

-

Gewicht

14 kg

17 kg

15 kg

Afmetingen

Is de stand van de techniek verder gevorderd dan deze specificaties weergeven? Dan hebt u waarschijnlijk een verouderde folder in handen! Bel Redpoint Computers voor de laat
ste specificaties: 050-270260.
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