COMMODORE 64
TILBEHØR

Commodore

Som et ledd i å få full utnyttelse av din Commodore 64,
er det viktig å vite hvilke programmer og hvilket tilleggs
utstyr som finnes til datamaskinen. Følgende viser
tilleggsutstyr som Commodore Computers Norge AlS
leverer, og til hvilket bruk de respektive produkter er
særdeles velegnet.

Commodore 1530 Kassettspiller
1530 Kassettspiller er det rimeligste alternativet for
lagring av programmer og data. Den er meget enkel å
betjene og kan benyttes både til å lagre og lese ut fer
dige programmer, - som spill, læreprogrammer og
programmeringsspråk. Den høye driftssikkerheten sik
rer presis lagring og henting av programmer og data.
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Commodore Matriseskriver
Er allsidige matriseskrivere som kan brukes til utskriving
av brev, programmer, grafikk o.l. Matriseskriverne kan
skrive med flere skrifttyper og vil derfor være særdeles
anvendelig til tekstbehandlingsprogram. De fleste
matriseskriverne leveres standard med både enkelt
arksfremfører og traktormater. Med sistnevnte kan du
skrive på papir og formular i løpende baner, hvilket er
en klar fordel hvis du f.eks. skal skrive ut bankgiroer,
lange dokumenter eller programlister.

Commodore 1802 Fargemonitor
For å få størst mulig utbytte av de gode skjermmulig
heter som finnes i Commodore 64 og et meget klart og
tydelig skjermbilde, kan du anskaffe en 1802 Farge
monitor. Bruker du mye tid ved datamaskinen f.eks. til
programmering, tekstbehandling eller underholdning,
er det en stor fordel å anskaffe en monitor. Oppbyg
gingen av skjermen gjør at bildet står meget rolig, og
du blir derfor ikke trett i øynene selvom du sitter flere
timer daglig foran skjermen.

Commodore 1541 Diskettstasjon
1541 Diskettstasjon er en kraftig utvidelse av lager
plassen i forbindelse med bruken av Commodore 64.
Lageret finnes på diskett, hvilket gir deg rask tilgang på
dine data og programmer. Lagerplassen er på 170 KB
og tilsvarer ca. 50 A4 sider.
Med en 1541 Diskettstasjon, vil du kunne velge i et
større utvalg av avanserte programmer, da en rekke
av disse kun er tilgjengelig på diskett. Dette er program
for tekstbehandling, database, regnskap og budsjett
simulering. Forøvrig finnes også mange avanserte
strategispill, opplæringsprogrammer og programme
ringsspråk tilgjengelig på diskett.
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