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AMIGA 4000 er det naturlige valget for deg som jobber med video, informasjonssystemer eller multi
medialøsninger. Maskinen har en palett på 16.8 millioner farger (24-bit), en oppløsning på til opp til 1400
600

med
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8-bits

stereolyd

og

et

videokompatibelt

bildesignal.

Amiga

4000

gir

x

deg

multimediafunksjoner med et pris/ytelsesforhold som savner konkurranse fra andre systemer.

Maskinens kraftige prosessor gjør den til et naturlig valg for avansert bildebehandling og 3D-grafikk. Den
kan benyttes som et rent informasjonssystem eller som en grafisk arbeidsstasjon. Og siden Amiga 4000 kan
lese og skrive MS-DOS formaterte disketter og benyttes i et Novell nettverk, kan den også fungere som en
bilde- og presentasjonsmaskin i samarbeid med eksisterende løsninger.
•

Prosessor

Mus

Motorola 68040 32-bit prosessor (A4000 040) eller.

.Opto-mekanisk

Motorola 68EC030 32-bit prosessor (A4000 030)

•

25MHz klokkefrekvens

•

Utskiftbart prosessorkort

•

.

Disk
•

Minne
2MB 32-bit grafikkminnne (Chip RAM)

•

Standard 2 eller 4MB annet minne (Fast RAM)

•

2 mustaster

Innebygget 3.5" high density diskettstasjon
880KB/I.76MB formatert)

•

80, 120 eller 213MB harddisk som er ferdig formatert
og installert fra fabrikk. Modellavhengig.

utvidbart til 16MB 32-bit på hovedkortet

.2 stk. 3.5" posisjoner i front og 2 stk. bak. Et spor i front

Lett utvidbart vha. standard SIMM moduler.

er opptatt av diskettstasjonen, og et spor bak er oppatt av
harddisken.

Program vare

•

1 stk. 5.25" posisjon i front

512KB 32-bit ROM.
AmigaDOS (TM) 3.0 multitasking operativsystem.
Støtter programmerbare oppløsninger.

Grafikk
•

Støtter skalerbare skrifttyper.

AGA co-prosessorer som har oppløsninger fra 320x256
til 1280x512 (mer ved oversean), samt 800x600.

Støtte for flere språk (bl.a. norsk)

•

•

Støtter NTSC og PAL oppløsninger

CrossDOS MS-DOS fil overføringsverktøy

•

•

Fargepalett på 16.8 millioner farger

•

Fra 2 til 262.000 brukerdefinerte farger på en gang.

Tilkoblinger
Tastatur.
To stk. mus/joystiek/lyspenn porter.

Videoutgang
•

Fungerer med RGB analog, VGA eller multisyne monitorer

•

•

Horisontal sean rate 15kHz - 31 kHz

•

•

Vertikal sean rate 50 Hz - 73 Hz

Seriell (RS-232)

•

Parallell (Centronies)
Video (RGB analog eller RGBI digital)

(ikke alle modi støttes av andre enn Multisyne skjermer)

Høyre og venstre audio.
Intern og ekstern diskettstasjonport

•

Intern AT IDE port. SCSI-kort kan settes inn .

•

Lyd
•

Fire kanaler stereo lyd, som kan reprodusere
kompliserte bølgeformer

Kortposisjoner
CPU kortposisjon (200 pin) støtter høyhastighetsminne

•

•

8-bit DIA omformere

•

6-bit volum

og avanserte prosessorer
Amiga system bus - Fire 16/32 bit Zorro III

Dimensjoner

•

kortposisjoner (100 pin) med Autoconfig

•

PC bus - Tre 16-bit PCIAT kortposisjoner

•

24-bit video kortposisjonen

•

38.7em dyp, 38. l em bred og 12.7em høy

Vekt
•

Ca. 9kg

Tastatur
96 taster som inkluderer 10 funksjonstaster.

Det tas forbehold orrftekniske endringer.

Separat numerisk tastatur og separate piltaster.
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