TV-spillet med den beste grafikken, den bes te lyden
og de beste spillene... best å kjøpe det nå!

Spill-o versikt CD32

Her hør vi listet opp eksisterende og kommende spill for CD32. Du får tak I
dem hos din Amiga CD32-forhøndler.

Diggers
l dette gigantiske

F 17 Challenge
action/strategi

spillet skal du vise dine evner

James Pond 3

Spennende flysimulator.

Lynraskt og fargerikt brettspill der

17, 14. okt.

du har rollen som hemmelig agent.

Team

innenfor gruvedrift.
Millennium,

Millennium, 19 nov.

Project X

l. sept.

Et av de beste "shoot-em-up"-spill for

Lotus Turbo Trilogy

CD32, med mange nivåer, fet lyd og

En samling av tre klassiske bilspill

bra grafikk. Team 17, 14. okt.

med god 3-dimensjonal grafikk og
mulighet for to spillere.

Alien Breed - Special Ed.

Gremlin Graphies,

5. nov.

Du har som oppgave å ta knekken på
en haug med innpåslitne vesner fra det

Util Divil

ytre rom. Team 17, 14. okt.

Gremlin Graphics,

30. nov.

Utopia 2
Gremlin Graphies,

30. nov.

Amiga CD Am. Football
Commodore, 15. nov.
Defender of the Crown 2
Action/strategispill med fantastisk
lyd og og meget bra grafikk.
Commodore,

15 nov.

Uberation
Et av de beste plattformspillene til

Rollespill med meget bra grafikk.

Amiga, der du spiller en prins som har

Mindscape inlemalional,

10. nov.

blitt forvandlet til en frosk.
Team

Donk

i7, 14. okt.

Brettspill om en mutant samurai-and

Legend of Sorasil

og hans strabaser.

Oppfølgeren til Hero Quest. En

Supervision, 30. nov.

blanding av rollespill og action.

Pinball Fantasies

Gremlin Graphics,

21. okt.

Overkill/Chaos
Et "shoot-em-up"-spill inspirert av

Utrolig bra flipperspill! Fire brett
med fantastisk grafikk og fet lyd. En

Sensible Soccer

klassikeren De/ender. Mindscape

klassiker! 21 sl CentUlY

Tidenes beste fotballspill.

international, 3. november.

Entertainment,

29. sept.

Renegade,

29. okt.

Whales Voyage
Omfattende rollespill. Flair, 12. nov.

Guinness Disk of Records Il
En CD-versjon av den verensberømte
boken - med tekst, bilder og lyd!
Commodore,

15. nov.

K240
Oppfølgeren til Utopia
Gremlin Graphies,

Oscar

Jurassic Park

Brettspill der ekornet Oscar skal

Dette spillet er basert på Steven

overvinne farer og samle poeng på

Spielbergs film ved samme navn.

seks brett hentet fra forskjellige

Ocean,

Surt Ninjas

l. sept.

nov.

Total Carnage
iCE, 15. nov.

22. okl.

filminnspillinger. Meget bra grafikk!
Microvalue Flair,

Gulp
15.

lCE,

14. nov.

Surfing og slåssing i California.

Alfred Chicken

Inferno

Basert på filmen ved samme navn.

Et raskt og actionpreget rom-spill

Festlig plattformspill om en liten

Flair,

29 okt.

med detaljert 3-dimensjonal grafikk.

kylling i en farlig verden. Mindscape
International,

D/generation

15. nov.

Ryder Golf Cup
Golfspill med mye action og bra

3-dimensjonalt strategi/actionspill.
Mindscape International,

Ocean Software,

Deep Call
iCE, 21. okt.

29. sept.

30. sept.

Sleepwalker

Composer Quest
Virtual Entertainment,

grafikk. Ocean, 21. nov.

29. okt.

Elite 2

Zool 2
Oppfølgeren til klassikeren Zool, et

Du er en hund, og oppgaven din er å

Action/strategispill med 3-dimensjo

plattformspill om en liten ninja fra

passe på eieren din når han går i

nal vektorgrafikk. Gametek, dato ikke

den n'te dimensjon!

søvne. Ocean Software, 29. sept.

bestemt.

Gremlin Graphies,

19. nov.

Genesis

Chaos Engine

Et gigantisk eventyrspill som blant

Ekstremt bra "shoot-em-up" spill

annet inneholder flere

med mulighet for to spillere

videosekvenser. Flair, 13. des.

samtidig. Renegade, 15. des.

European Champ. Football

Morph

FotballspilL Ocean Software, 7. des.

Millennium, 17. des.

CD+G

Video-CD

Det finnes en del tilsynelatende

For

vanlige musikk-CD'er som i tillegg

de "store" i elektronikkbransjen

til musikken også inneholder tekst

enige om en standard for video på

noen

få måneder siden ble alle

og bilder som kan vises av enkelte

SoccerKid

CD-plater. Ved hjelp av avansert

avanserte CD-spillere. Amiga CD32

teknologi er det nå mulig å

Plattformspill der du er en liten gutt

er selvfølgelig en av disse! Platene

som ved hjelp av en fotball skal

er merket CD+G.

komprimere 74 minutter med
digital video av bra kvalitet (pluss

bevege seg rundt omkring på flere

stereolyd) på en vanlig CD-plate.

forskjellige brett.

Alle de store filmselskapene

Krisalis, 20. jan. -94

begynner nå å gi ut fIlmer på dette
formatet, og også gamle klassikere

SabreTeam

som f.eks. Star Wars vil bli utgitt på

Sett sammen en gruppe på fire

nytt.

kommandosoldater, og løs

T.F.X.
Meget bra flysimulator med

vanskelige oppdrag. En blanding av

Amiga CD32 kan utvides med kort

action og strategi.
Krisalis, 20. jan. -94

som støtter denne standarden! Hvis du
plugger inn et såkalt Full Motion

No Second Prize

se slike filmer på den. Det er mange

Video-kort i din Amiga CD32, kan du

3-dimensjonal grafikk og over 200
oppdrag! Ocean Software, 17. des.

FLituristisk motorsykkelspill med

fordeler med CD-Vi deo fremfor

TV Sports

3-dimensjonal grafikk.

Her har du en liste over noen av de

vanlige videokassetter. Siden filmene

Mindscape 1nternational, 17. des.

Thallion, 31. jan. -94

tilgjengelige platene. Kanskje har du

ligger på en CD- plate , vil den ikke

Bubble & Squeak

Alphaville

Breathtaking Blue

kvalitet. Spoling er også en

Audiogenic, 17. des.

Lionheart
Du er en tyv som skal

Frozen Gho st

Niec Plac e to Visit
New York

- du kan søke nesten like raskt som på

Exile

din. Meget bra grafikk og mange

Audiogenic, 4. des.

bonus-brett. Thallion, 31. jan. -94

slites e tterh vert , med allti d ha like bra
få tilbake en

juvel som er blitt stjålet fra kongen

Lou Reed

Anita Baker
Si mp ly Red

Picture Book

10.000 maniacs

Blind Man's Zoo

Rapture

saga blott

en vanlig musikk-CD! Platene er

dessuten enklere å produsere enn en
kassett, og tar mindre plass i hyllen.

kommer til å

Microcosm

World Class Cricket

Ella Fitzgerald

Get Ready

Kort sagt - CD-Video

3-dimensjonalt "shoot-em-up"-spill

Audiogenic, l.kvartal-94

Gram Parsons

Greivous Angel

revolusjonere videobransjen på

Little Feat

Represent. the

komponert av Rick Wakeman (spiller

Nick Faldo's Golf

Mambo

keyboard i Yes). Psygnosis, lO. des.

Utvilsomt det beste golfspillet på

Fleetwo od Mac

markedet. Crandslam, I.kvartal -94

Flamin' Groovies
Emmylou Harris

Pieces of the Sky

Reunion

Jimi Hendrix
Inform. Society

Smash Hits

Chris lsaak

Silvertone

med fantastisk grafikk. Musikken er

CDTV-titler
Det er mange CDTV -title r som

Crandslam, I.kvartal -94

Behind the Mask

1869

Little Feat

Hoy Boy

Et strategispill der du er skipsreder

Van Dyke Parks

Tokyo Rose

på l800-tallet. Du skal kjøpe og

Bonnie Riatt

Green Light

spennende titler. Her er en Uste over

selge varer, og helst bli rik.

Woodie Gunthrie

de mest aktuelle.

Flair, 1.kvartal-94

MozartlSalieri

på CD32.
også pedagogiske

fungerer ulen problemer

Ikke bare spill, men

program, oppslagsverk og andre

Battlestorm

Caplex

Cinderella: The Orginal Fairy Tale

Famastic Voyage
Global Chaos

Heather Hits Her First Ho me Run

NASA The 25th Year. . .

Winter Sports

Beethoven/Liszt

9th Symph, piano

Flair, l.kvartal -94

Mendelsohn

3rd & 4th Symph.

Placido Domingo

Ba1cante Domingo

Golden Collection

Bach

St. Matthew's Pas.

En samling av flere spilIl

Schuman

Kindreszenen

Flair, I.kvartal -94

Mozart

Abd. from S erg . ..

Honeymoon Suite Racing After M ..

Lemmings

Manchester United

Long Hard Day at the Ranch

FotballspilL Krisalis, mars-94

Moving Gives Me a Stomach Ache
Mud Pudd\c

Mus.icolor
Paper Bag Princess

robotfabrikk. Meget bra

SirnCity

Stamps of Franee & Monaco

The Cas e of The Cautious Condor
The Tale of Benj amin Bunny

3-dimensjonal grafikk!
Mirage, april -94.

TimetabJe: Business & Politics
Timetable: Science & Inovation
Trivial Pursuit

Another Place
and time

England World Cup '94
FotballspilL Crandslam, mai-94

Kick Off 3
BerØmt og beryktet fotballspilL
ANCO, mai -94

musikkbransjen!

Karaoke?
Liker du å synge? I så fall skal du
vite at Amiga CD32 er meget godt
egnet som Karaoke-maskin! Her er
en serie med karaoke-plater, der
vokalisten "mangler", og teksten
kommer fram på skjermen
etterhvert som melodien spilles.
Super HitsIMaIe vol. I
Super Hits/Male voL2
Super Hits/Female voL2
Super Hits/Female vol.3
Disco Power vol.l

Disco Power vol.2
Traditional Songs voLl
RockJpop ballads voLl

Beatles Collection voLl
Country Hits/Make voLl

Det kommer stadig nye plater med
CD+G, og i den grad det er plass til
det, kommer vi til å oppdatere denne

The Tale of Peler Rabbit
Thomas' Snowsuit

Naked

Phoebe Snow

Rise of the Robots

North Polar Expedition

Prehistorik

Talking Heads
Donna Summer

Du skal slå ned et opprør i et

Scary Poems For Rotten Kids

2 One-Act Operas

Carmina Burana

CIassic Board Garnes
Connoisseur: Fine Arts

samme måte som CD -platen
revolusjonerte

listen i kommende utgaver av denne
spill -over sikten .

Elvis Presley Collection vol. l

HilS of The 50's and 60's
Evergreens voLl
Rock CIassics vol.l
Hits of the 60's
Hits of the 70's
Soul CIassics vol. l
Golden Duets vol.l

gir
deg muligheter du
øldri hør høtt før!
TV-spillet som

Amiga CD32 er siste nytt innenfor TV - sp ill,

og den er så bra at du rett og slett er nødt til å
prøve den! Den er basert på samme teknologi
som den populære Amiga 1200 datamaskinen,
men det er i tillegg gjort en rekke utvidelser
og forbedringer. Et viktig element er den
raske CD-spilleren som er bygd inn i enheten.
På en vanlig CD-plate er det plass til en
utrolig mengde data, og denne fordelen gjør at

Glem alt du vet om TV-spill.
Gjør deg klar til å oppleve
Amiga (D32. Super grafikk,
fet lyd og rå kraft.
- klarer DU å temme den?

spillene til CD32 er mye større, raskere og
bedre enn det du har sett tidligere.
Grafikken er også mye bedre enn det noen
konkurrenter kan vise til, med høyere
hastighet, skarpere bilder, finere detaljer og
flere farger enn det du tidligere har sett.
Amiga CD32 kan vise over 250.000 farger
samtidig, fra en palett på 16.7 millioner! Dette
gir deg bilder av fotografisk kvalitet, og
grafikken er så rask at Amiga CD32 lett kan
vise animasjoner og videosekvenser. Egne
beiL-ker for utregning av 3-dimensjonale
Lr gir spillene ekstra fart og dybde.

Selvfølgelig åpner også bruken av
CD-teknologi for langt bedre lyd på spillene. I

Tall og tørre fakta om Amiga CD32

tillegg til å spille musikk og lydeffekter med
CD-kvalitet i stereo, har maskinen i tillegg
fire lydkanaler som kan brukes til enda flere
effekter og enda mer musikk. Prøv bare å
koble den til stereoanlegget ditt, så skjønner
du hva vi mener!

Prosessor
Motorola 68EC020 32-bits
mikroprosessor på 14 MHz
Minne

2MB 32-bits Chip RAM
1MB ROM med utvidet Kiekstart 3.1
CD-ROM
Dobbelhastighets CD-ROM med
toppmating.

Tilkoblinger

Kontrollenhet med elleve brytere
("game controller")
To porter for mus, joystieks og
kontrollenheter
Høyhastighets seriellport for
tastatur, "Virtual Reality"-hanske
eller liknende.
Utvidelseskontakt for Amiga CD32
FMV-kort (Full Motion Video)
Jndik..torly�

CD-typer
Grafikk

Advaneed Graphies Arehiteeture
(AGA) grafikk-kretser som støtter:
256.000 farger fra en palett på
16.8 millioner farger
ppløsninger opp til 1280x512

9

Atle 64-bits sprites

Amiga CD32 kan også brukes som en helt
vanlig CD-spiller. Håndkontrollen brukes til å
starte, stoppe og spole med, og på
TV-skjermen kan du også få fram et utvidet
kontrollpanel med mange spennende

Video utganger

-

S-Video for TV med S-inngang
PAL og NTSC kompositl video.
PAL og NTSC RF-signal (TV)

muligheter. En del CD-plater inneholder
dessuten grafikk (CD+G), og også disse
platene kan spilles på CD32.
Amiga CD32 kan dessuten ved hjelp av et
såkalt FMV-kort vise videofilmer i formatet

filmselskapene vil i løpet av høsten komme
med mange filmer i dette formatet.
Så hva venter du på? PrØv en Amiga CD32 i
dag, og du vil bli overbevist om at dette er
fremtiden innenfor TV-spill I

CDTV
Video-CD (med FMV-kort)
Størrelse og vekt
Ytre mål: 21.2(0) x 31.1(B) x 8.l(H) cm
Vekt hovedenhet:
1.44 kg
Vekt strømforsyning: 1.53 kg

Ekspamjomluk.,

Strømbryter

Modulalor

K0

::i���i1t

Strømforsyning

- Ekstern strømforsyning på 22 Watt
Lyd

-

Fire-kanals stereolyd
8-bits digital/analog-omformere
16-bits CD-lyd (44KHz) i stereo
Hodetelefonutgang
Volumkontroll

Video-CD. Delte er videofilmer med god
teknisk kvalitet og stereolyd, og de store

Amiga CD32
Audio lyd-CD (vanlige CD-plater)
CD+G

Cr:

Commodore
Atl�nl.i� Dbil!n I Trv\..k & Reklame. Bodø

TA KONTAKT MED DIN FORHANDLER

