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AMIGA 1200 er hjemmedatamaskinen for deg som vil mer enn å spille. Den er det nyeste skuddet på den
veletablerte Amiga-stammen, og så bra at den kan karakteriseres som farlig for familiefreden. Her er
signalementet og diverse personlige opplysninger:
Den

lyder

navnet

Amiga

1200,

og

er

basert

på

samme

teknologi

som

de

profesjonelle

Amiga

4000-modellene. Bak dens uskyldige ytre banker hjertet til en rå og hensynsløs 6SEC020-prosessor. Og selv
om den er godt utstyrt fra fødselen, er den umettelig på tilleggsutstyr.

Skjermer, skrivere, modem,

diskettstasjoner, minne og enda større prosessorer glefser den i seg uten å blunke. De nye grafikk-kretsene
setter den i stand til å vise nydelige bilder i oppløsninger opp til 12S0xS12 med over 260.000 farger! Og den
går heller ikke av veien for å vise levende video eller tegnefilm, noe som har ført til hakeslepp på selv de
mest kresne.
Commodores Amiga-maskiner har siden de ble lansert på midten av SO-tallet vært pionerer innenfor grafikk,
lyd og underholdning. Med Amiga 1200 er Amiga igjen tilbake i toppsjiktet, og du finner ingen andre
maskiner i denne prisklassen som tilbyr deg like mye for pengene.

Prosessor
Motorola 68EC020 32-bit prosessor.
14.19MHz klokkefrekvens
Kan utvides med

•

Mus
•

Opto-mekanisk

•

2 mustaster

E
1

68881/68882 matteprosessor •
Disk

Minne
2MB 32-bit grafikkminnne (Chip RAM)

•

Innebygget 3.5" diskettstasjon (880KB formatert)

•

•

Ekstern

Utvidbart til 10MB 32-bits RAM.

•

Plass for 2.5" IDE harddisk

diskettstasjon kan kobles til

Kan utvides med PCMClA-minne (kredittkort).

Grafikk
Programvare

•

512KB 32-bit ROM.

AGA co-prosessorer som har oppløsninger fra 320x256
til 1280x512

(mer ved oversean), samt 800x600.

AmigaDOS (TM) 3.0 multitasking operativsystem.

•

Støtter NTSC og PAL oppløsninger

Støtter programmerbare oppløsninger.

•

Fargepalett på 16.8 m illi on er farger

Støtter skalerbare skrifttyper.

•

Fra 2 til 262.000 brukerdefinerte farger på en gang.

Støtte for fl ere språk ( b l . a . norsk)

•

Cro ssDOS MS-DOS filoverføringsverktøy

•

Tilkoblinger
To stk. mus/joystiek/lyspenn porter.

Seriell (RS-232)

•

Videoutgang
• Fungerer med RGB analog, VGA eller multisyne monitorer
(ikke alle modi støttes av andre enn M u l tisyne skjermer)
15kHz - 31 kHz

•

Horisontal sean

•

Vertikal sean rate 50 Hz - 73 Hz

rate

Parallell (Centronics).
Video (RGB analog eller RGBI digital)

•

Composit videoutgang

•

TV-tilkobling (RF-signal)

•

Lyd
•

Fire kanaler stereo lyd, som kan reprodusere
kompliserte bølgeformer

Høyre og venstre audio.

•

8-bit DIA omformere

Ekstern diskettstasjon.

•

6-bit volum

PCMCIA 2.0-kontakt

•

Intern ISO-pins ekspansjonskontakt

•

for minne, akselleratorkort etc.

Tastatur
96 taster som inkluderer 10 funksjonstaster.

Di men sjoner
•

24

cm

dyp, 47 cm bred og 6.5em høy

Vekt
•

Ca. 2.9kg

Separat numerisk tastatur.
Separate piltaster.

Det tas forb eh old om tekniske endringer.

__

Ett års telefonhjelp

Dill Ami ga-fo rhandle r

Når du kjøper en Commodore datamaskin få
du elt års telefonhjelp hos Commodore
Brukerstøtte. som innebærer al du kan
ringe til vanlig telefontakst og

få hjelp

hos

Du får også tilsendt tips og
informa�jon. Vi tar vare på deg!

våre eksperter.

)

nyttig

Commodore
Commodore Computers Norge AS, Brobekkveien 38, Postboks 109 Økern, 0509 Oslo, Tlf. 22 64 81 90
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