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tekstbewerkingspakket

Kommunikatie is in onze maatschap
pij van zeer groot belang. Met name 
tekstkommunikatie groeit snel. Om 
de hierdoor ontstane kapaciteitspro- 
blemen het hoofd te bieden, biedt 
Philips voor toepassing op de P2000 
personal microcomputer een stan
daard tekstbewerkingspakkket aan. 
Dit tekstbewerkingspakket heeft een 
aantal aperte voordelen:
• Zeer eenvoudige bediening. Binnen 

een half uur is uw sekretaresse ver
trouwd met de inhoud van dit pak
ket.

• Duidelijke Nederlandse instrukties 
en boodschappen.

• Nederlandse dokumentatie.

Hoe verlicht de Philips P2000 de 
tekstbewerking
• In de kompakte, dus eenvoudig ver

plaatsbare beeldschermeenheid 
kunt u een of twee mini floppy disk 
stations laten instellen, zodat u al
tijd uw tekst binnen handbereik 
hebt (30 pagina’s per floppy).

• De los van het beeldscherm staan
de centrale verwerkingseenheid 
heeft naast het schrijfmachine- 
toetsenbord nog een mini-cassette 
waarop u onafhankelijk van uw 
floppy nog eens zeven pagina’s 
tekst kunt opslaan.

Wat kan het Philips P2000 tekst
bewerkingspakket u bieden?
• Een maximale schrijfbreedte van 

140 tekens, met een variabele lin
ker en rechter kantlijn.

• Een variabel instelbare pagina- 
indeling met een duidelijke waar
schuwing als u deze overschrijdt.

Maximaal zichtbare tekst op het 
beeldscherm:
TV-versie: 21 regels x 40 tekens.
Monitor-versie: 21 regels x 80 tekens. 
Zowel vertikale als horizontale scrol
ling.

In uw formaatlijn zijn o.a. de volgende 
boodschappen duidelijk zichtbaar:
• Op welk extern geheugen u werkt, 

casette of floppy.
• Welke tekstnaam en pagina u be

werkt.
• Of u al dan niet met hoofdletters 

werkt.

Dat het Philips P2000 tekstbewer
kingspakket de typiste in staat stelt 
om automatisch tekst te laten invoe
gen met daarnaast automatisch aan
passing van de bestaande tekst, 
spreekt voor zich.

Kortom dit pakket is de moeite van 
het bekijken meer dan waard.
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