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COMMODORE AMIGA 500 



Som et ledd i å få full utnyttelse av din Commodore Amiga 500, er det viktig å vite hvilke 
programmer og hvilket tilleggsutstyr som finnes til datamaskinen. Følgende viser 
tilleggsutstyr som Commodore Computers Norge AlS leverer, og til hvilket bruk de respek
tive produkter er særdeles velegnet. 

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 enkeltarksfremfører og traktormater. Med 
sistnevnte kan du skrive på papir og formular i løp�tide baner, . 
hvilket er en klar fordel hvis du f.eks. skal skrive ut bankgiroer, 
lange dokumenter eller programlister. 

Commodore A 1011 Diskettstasjon 
Det er ofte en star fordel å ha en ekstra diskettstasjon for å 
unngå hyppige skift av disk�tter. Dette gjelder spesielt ved 
programmer som benytter diskettene mye. Mange program
pakker krever også en ekstra diskettstasjon til f.eks. lagring av 
data. Diskettkopiering går også selvsagt mye raskere når du 
har to diskettstasjoner. 

Commodore AS20 TV tilkobling 
AS20 TY tilkobling tilsluttes Amiga SOO's RGB-inngang samt 
høyre + venstre lydkanal. Dette gir rimelig gode og skarpe 
bilder på et farve-TV. På et godt TY-apparat kan du jobbe 
med 80 kolonners bredde. AS20 TY tilkobling er smart å ha 
dersom du ønsker å ha med deg din Amiga 500 uten å måtte 
transportere monitoren. 

Commodore ASOl Ekstra hukommelse 
Med ASOl Ekstra hukommelse oppnår du en bedre utnyttelse 
av dine programmer. Du får 1 MB internt minne på din Amiga 
500, hvilket kan være et krav ved bruk av visse programmer. 
Mer hukommelse betyr også at du kan kjøre flere sideløpende 
programmer. 
I ASOl Ekstra Hukommelse ligger det en batteri-backup på 
dato og klokkeslett. Dette vil si at Amiga 500 selv husker tids
punkter, - også uten strøm. 



Commodore Al 084-S Fargemonitor 
Ved å bruke Al 084-S Fargemonitor, vil du få et langt bedre 
bilde enn ved en vanlig TV som monitor. Dette er spesielt viktig 
for den som skal bruke tekstbehandling, regneark og andre 
programmer som benytter tekst med 80 tegn i bredden. 
Al 084-S Fargemonitor har en hurtig etterglød, hvilket gjør den 
velegnet til animasjoner (bevegelser, som f.eks. i spill eller 
videoprogrammer). Den har også en innebygget høyttaler og 
inngang for høretelefoner. 

Commodore A590 20 MB Harddisk 
For å få full utnyttelse av Amiga 500, er det en stor fordel å 
benytte en harddisk hvor du kan lagre dine programmer og 
data. Med en A590 20 MB Harddisk slipper du hyppige 
diskettskift og fysisk lagring av et større antall disketter. For 
deg som bruker Amiga 500 til praktisk arbeid slik som f.eks. 
tekstbehandling, regnskap, database og programmering, vil 
en A590 20 MB Harddisk bety at Amiga 500 blir enklere å 
betjene og brukervennligheten blir høy. Dessuten får du en 
meget rask overføringshastighet og tilgangstid på dine pro
grammer og data. 
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