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De ongewone AT van

Stel ...
U hebt net besloten een eigen bedrijf te start

en. Het doet er niet toe in welke branche. Of 

u wilt particulier een computer als betrouw

bare arbeidskracht voor al uw routinewerk. 

Bijvoorbeeld als secretaresse met een water

dicht geheugen, die dag en nacht inzetbaar is 

en meer kan dan alleen de correspondentie 
verwerken. En die uiteraard ook voor allerlei 

doeleinden grafische overzichten vervaardigt 

of een eerste balans van uw ondernemersacti- 

viteiten opstelt. Of u nu een eigen zaak start 

dan wel wilt promoveren, één ding staat vast: 

u hebt het razend druk en weet nog niet hoe 

u alles voor elkaar moet krijgen. In ieder geval 

besluit u een PC aan te schaffen. De inwerktijd 

moet zeer kort zijn. Per slot van rekening is de 

PC geen doel op zich, maar alleen een hulpmid

del bij het bereiken van uw doel. Die computer 

moet krachtig zijn, maar toch geen rib uit uw 

lijf kosten. ATARI biedt u een op maat gesne

den oplossing.

AT ABC 286-30:
veelzijdig en krachtig
Om ’t even of u de computer nu professioneel 

gebruikt op een kantoor, in een laboratorium 

of aan een universiteit, of u tekstverwerking 

uitvoert, Desktop Publishing of grafische pro

gramma’s toepast: in alle gevallen zult u en

thousiast zijn over de krachtige prestaties en 

veelzijdigheid van deze AT. Vergeleken met een 

conventionele PC werkt deze AT veel comfor

tabeler, maar vooral ook veel sneller.

Bovendien is hij compatibel met de industrie- 

standaard. Daarvoor zorgt de microprocessor 

80286-8 en de kloksnelheid van 8 MHz.

Wie dat nog niet genoeg is, heeft de mogelijk

heid de numerieke coprocessor 80287 in te 

bouwen. De noodzakelijke IC-voet is al in de 

286-30 aanwezig. Deze processor bewijst zijn 

nut vooral bij rekenintensieve programma’s.
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Afgestemd op de toekomst
Uw AT beschikt over drie uitbreidingsslots 

voor de aanpassing aan persoonlijke wensen. 

Die slots zijn geschikt voor AT-uitbreidings- 

kaarten, bijvoorbeeld voor netwerken, data

transmissie per modem of vergroting van de 

geheugencapaciteit. Precies wat u wenst of 

wat uw studie of bedrijf vraagt.
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Opslaan, opslaan en nog eens opslaan ... 
Het standaard werkgeheugen heeft een capaci

teit van 640 Kb en is moeiteloos uit te breiden 

tot 2,5 Mb. Maar u kunt er rustig vanuit gaan, 

dat de standaardcapaciteit al voldoende is voor 

een betrouwbaar en comfortabel gebruik van 

vrijwel alle toepassingsprogramma’s.

Wordt de werkdruk later omvangrijker dan 

gepland, dan kunt u het werkgeheugen verder 

uitbreiden naar 4 Mb. Dat is een geruststellend 

gegeven ingeval u hogere eisen gaat stellen. 

Alle informatie wordt veilig opgeslagen op dis

kettes van 3,5 inch met een capaciteit van 1,44 

Mb. Daarnaast beschikt u over een groot mas

sageheugen in de vorm van een hard disk van 

30 Mb. Een professionele configuratie voor alle 

belangrijke informatie die u veilig wilt opslaan 

en toch steeds snel moet kunnen raadplegen.
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Functionaliteit is vanzelfsprekend
De binnenkant is het belangrijkste, wordt vaak 

gezegd. Daarom biedt ATARI toptechnologie. 

Maar dan wel verpakt in functionele elegantie 

en bedieningscomfort. Dat blijkt al meteen uit 

het toetsenbord volgens de AT-standaard. Bij 

intensief gebruik blijkt het voordeel van de 

nauwkeurige toetsaanslag. De robuuste con

structie van de ABC kan tegen een stootje.

Ook bij intensief gebruik worden uw ogen niet 

te zwaar belast. De grafische functies zijn ken

merkend voor de toptechnologie van ATARI.

Voor professionals, wetenschappers en 
beginners
De ABC is uitgerust met parallelle en seriële 

interfaces voor een uitgebreide reeks rand

apparatuur. Bijvoorbeeld printers, een tweede 

hard disk, een modem en natuurlijk een muis.

Geef kleur aan uw werk
Op eenzame hoogte staat de kleurenmonitor 

met zijn rustige beeld zonder enige flikkering.

In de EGA-modus heeft de ABC standaard een 

resolutie van 640 x 350 punten. En dat alles in 

kleur.

Uiteraard kunt u ook andere monitoren aan

sluiten, bijvoorbeeld een MDA-monitor of een 

CGA-monitor (640 x 200 punten).

Het leveren van hoge prestaties voor een be

taalbare prijs behoort bij ATARI tot het ABC 

van de bedrijfsstrategie. Daarom geven we nu 

ruim baan aan de personal computer die vanaf 

het begin al zijn beloften waarmaakt en zich 

bovendien aanpast aan groeiende behoeften: 

de ATARI 286-30.

ATARI ABC 286-30. Toptechnologie in één oogopslag

• produkt:

• processor:
• kloksnelheid:

• werkgeheugen:

• coprocessor:
• real time klok:

• hard disk:

• controllers:

• disk drive:

• uitbreidingsslots:

ABC 286-30 

80286-8

8 MHz 

640 Kb

80287, voet aanwezig 

met batterijvoeding

30 Mb geformatteerd 

(ST 238R of equiv.) 

vkleo/graphics- 

controller op 

moederbord 

hard disk controller 

(RLL) in een uitbrei- 

dingsslot

3,5 inch, 1,44 Mb

3 AT-slots

• interfaces:

• graphics:

• toetsenbord:

• uitbreidingen:

• programmatuur:

• handleidingen:

2 x serieel (RS232 of 

muis)

I x parallel 

EGA, Hercules, 

CGA, MDA 

MF 102 toetsen

(I) via slots

(2) RAM uitbreidbaar 

tot 2,5 of 4 Mb t 

SIMM-modules van 

256 Kb, resp. I MB 

MS-DOS 3.3 

GW-BASIC 

utilities 

MS-DOS 

GW-BASIC
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 ATARI
maakt toptechnologie betaalbaar.

Technische wijzigingen voorbehouden.

ATARI Benelux B.V. Postbus 70,4130 EB Vianen / Belgium Branch, Boomsesteenweg 28, B-2621 Schelle
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