
De nieuwe HCI 386: 
betaalbare Perfectie

Belangrijkste kenmerken:
- continuïteit
- grote geheugencapaciteit
- compacte systeemkast
- hoge verwerkingssnelheid
- gegarandeerde compatibiliteit
- zeer duurzaam
- servicevriendelijk

Continuïteit
Continuïteit vinden we erg belangrijk.
Aangezien de 80386 voornamelijk in de professionele sector 
wordt gebruikt leveren wij ons systeem standaard met een 
bijzonder snelle tape streamer van 60 Mb, die binnen twee 
minuten een backup van 20 Mb maakt.
Mocht de netspanning wegvallen, dan zorgt de UPS ervoor, dat 
u nog ruimschoots de tijd heeft om een backup te maken.

Grote geheugencapaciteit
De HCI 386 heeft standaard een geheugen van 2 Mb en is uit 
te breiden tot 16 Mb.
Desktop- en CAD-CAM-toepassingen vormen geen enkel 
probleem.

Compact
Dankzij moderne LSI chips en de zgn. Surface Mounting 
Techniek meet de systeemkast slechts 40 x 36 x 15 cm.

Hoge verwerkingssnelheid
De microprocessor, een 80386 werkt met een zeer hoge 
kloksnelheid van 20 of 29 Mhz.
De harddisk heeft een gemiddelde toegangstijd van 28 ms.

Compatibiliteit
De BIOS is van Award, naar onze bescheiden mening 
”the best BIOS ever made”.
Het is zeer essentieel dat het Basic Input Output System 
compatibiliteit garandeert, overigens zonder licentierechten 
aan te tasten.

Duurzaam
Onze computers moeten lang meegaan.
De prijs-kwaliteit verhouding moet bijzonder gunstig zijn. 
Vandaar dat wij zelf onze computers testen, assembleren, 
opnieuw testen en zelfs de harddisks en de dos voor u 
installeren.
Daarom kozen wij voor een capacitatief 101 -toetsen 
toetsenbord van Chicony, geheugenchips van NEC, diskdrives 
van NEC, muizen van Genius, harddisks van Miniscribe en 
geruisloze en kortsluitvaste voedingen van Leadgood.
EGA monitoren van Addonics mogen tenslotte niet onvermeld 
blijven.

Servicevriendelijk
De HCI 386 zit in een gemakkelijk te openen kast en is 
modulair opgebouwd in de zgn. backplain uitvoering; hierdoor 
zijn eventuele storingen sneller en goedkoper te verhelpen.

Extra’s die bij ons standaard zijn:
- EGA monitor voor een bijzonder scherp beeld
- RS 232 en parallelle interface
- Hega card met zoom mogelijkheid
- turbo en reset toetsen aan de voorkant Controller card met 

mogelijkheid tot 2 diskdrives en 2 harddisks van maximaal 
400 Megabites!!

- capacitatief toetsenbord
- groot intern geheugen
- de nieuwste versie van MS-dos met manual
- de nieuwste versie van GW-basic met manual
- Genius GM-6 muis
- tapestreamer 60 Mb
- Uninterruptable Powersupply

Opties:
- moden tot 9600 baud 
- Local Area Network
- Coprocessor: 80387
- Operating System 2
- Vega monitoren
- Vega VGA kaarten
- laserprinter
- telex-card
- fax-card
and many many more....

Specificaties:
Processor 
RAM
Resolutie modes

FDD 
HDD

Tapestreamer 
Interfaces 
UPS 
Afmetingen

80386 Intel
2 Megabyte NEC uit te breiden tot 16 Mb 
Hercules, monochrome, Color graphics, 
Enganged Graphics Adapter
1.2 Mb 5.25'/720 kb 3.5" NEC
40 Mb 28 ms average access time, 
Miniscribe
60 Mb backuptime 20 Mb in 2 min. 
RS-232C en Centronics parallel
500 Watt
40 x 36 x 15 cm

N.B. aangezien wij van H.C.I. deze computer in Nederland 
assembleren, is elke gewenste configuratie mogelijk.

Hercules, H.C.I., OS/2 en Intel zijn gedeponeerde 
handelsmerken.

Holland Computer Import Production geeft u twee 
jaar garantie op dit kwaliteitsproduct.
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