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TEKNISKE DATA
Commodore 64 med sitt moderne
design og ergonomiske tastatur er
hjemmedatamaskinen for ny
begynneren som vil mer enn bare å
begynne. Verdens største utvalg av
programmer og tilleggsutstyr, har
gjort den til Norges og verdens mest
solgte hjemmedatamaskin.
Commodore 64 gir barna anledning
til å leke seg inn i dataverdenen, med spill og underholdningsprogram.
Men gir også avansemuligheter i form
av programmer for f.eks. opplæring
og programmering. I tillegg finnes
enkle programmer for tekstbehandling,
regnskap og kartotek.
Med dette bestemmer barna selv hvor
fort Commodore 64 vokser ut av
hjemmet. Maskinen gjør overgangen
fra lek til alvor til en enkel prosess
for barna. Grunnlaget for spranget til
en større datamaskin er allerede lagt.
Commodore 64 er derfor både en
rimelig inngangsbillett til dataverdenen
og en god investering.

COMMODORE 64
MI KROPROSESSOR

INN- OG UTGANGER

MOS 651OA, 1.02 MHz klokkefrekvens,

Brukerport for RS 232 grensesnitt (fritt

maskinspråkkompatibel med MOS 6502.

programmerbar 8-bits parallellport)

HUKOMMELSE

Modulport (for programmoduler, IEEE-488
grensesnitt etc.)

64 KB RAM (Arbeidshukommelse)
20 KB ROM standard, inkludert operativ

Commodore serieport, for skriver diskett
stasion m.v.

system og BASIC fortolker.

2 porter for styrespak, mus, lyspenn el.l.

SKJERMBILDE

Audio ut.

DIN-kontakt for Video ut, Audio inn og
40 karakterer

X

25 linier

PERIFERIUTSTYR

16 farger
255 ulike bokstaver og tegn

Diskettstasioner: 1541,
Kassettspiller: 1530

GRAFIKK

Fargemonitorer: 1802

320

Matriseskrivere: MPS 1250

X

200 pixels programmerbare

8 figurer, hver bestående av inntil 24

X

21

pixels, kan programmeres uavhengig av
tekstskiermen.

Mus: 1350

DIMENSJONER
·h x b x I = 61 mm

x

413 mm

x

245 mm

TASTATUR
OWERTY-type med 66 taster

VEKT

124 grafiske symboler

1,9 kg

4 funksionstaster for 8 funksioner
Markørkontrolltaster mer repeterfunksion

STRØMFORSYNING

Norsk tegnsett (tillegg)

220-240 Volt, 50 Hz (utvendig trafo)
Forbruk 15 Watt

LYDDEL
3 uavhengige tonegeneratorer

FARGE

9 oktavers toneomfang
3 bølgeformer + hvit støy

Lys beige

Programmerbare toneforløp

Det tas forbehold om tekniske endringer

4 programmerbare tonefiltre
Volumkontroll

C= Commodore
Commodore Computers Norge AlS
Postboks 109, Økern, 0509 Oslo 5
Tlf.: (02) 64 81 90
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