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isst høres det utrolig ut, men så genialt er altså CDTV. Det er intet
mindre enn verdens første "interaktive multimediamaskin" Commo

dore nå lanserer. Når du ser på TV eller video er du kun en passiv til
skuer - med CDTV blir du en aktiv deltager, enten det dreier seg om
opplysning, undervisning eller underholdning. For å si det på en annen
måte: CDry er en kombinasjon av CD-spiller og datamaskin, og kobles til TV og stereoanlegg.
Hva kan så CDTV brukes til? Vi er fristet til å si "nesten alt"! Men la oss få være mer konkret: Bakgrunnen
for utviklingen av CDTV er at selve CD-platen har langt større muligheter enn bare å inneholde musikk.
Tro det eller ei, men på en CD er det faktisk plass til 300.000 tettskrevne A4-sider eller 6000 bilder.
Med CDTV kan disse mulighetene for første gang utnyttes fullt ut. Dette har selvfølgelig ført til at ver
dens store forlag og programleverandører nå er i full gang med å utvikle et stort spekter av CDTV-titler.
Allerede finnes rundt 100 titler tilgjengelig i Norge, og antallet stiger meget raskt.
T itlene spenner over en lang rekke områder; fra store
oppslagsverk og illustrerte bøker, til musikkverksted,
undervisning og underholdning - for å nevne
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noen. Og om du skulle være i tvil; CDTV spiller naturligvis også vanlige
musikk-CD' er.
Når du kjøper din CDTV får du med CAP LEX CDTV - Norges mest
oppdaterte leksikon fra Cappelen, på en CD! Fra sofakroken kan du søke
•

deg frem og tilbake med den medfølgende fjernkontrollen, og på den

måten "bla" deg gjennom leksikonet. Du kan søke på navn, ord og områder, og alt sammen vises på skjer
men. Du kan lese tekst, se på bilder og høre lyd. La oss ta et par eksempler: Vil du vite noe om nøtte
skrika, skriver du ordet inn på skjermen ved hjelp av fjernkontrollen. Deretter kan du velge om du vil lese
om fuglen eller se bilde av den, eller begge deler. Men kanskje har du også lyst til å høre hvordan den
synger? Intet problem; med et tastetrykk lyder nøtteskrikas sang ut fra høyttalere�.
Husker du en boktittel, men ikke forfatteren? Søk bare på tittelen, og forfatterens navn kommer opp.
Herfra kan.du selvsagt søke deg videre på andre bøker forfatteren måtte ha skrevet osv., osv. Selv med et
beskjedent stikkord som utgangspunkt kan du lete deg
gje�n�m ulike aktuelle emner på en lærerik, spen
nende og utrolig engasjerende måte.
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CDTV har de samme mål som stereo-utstyr og
kan plasseres der du normalt ville plassere en
CD - spiller. CDTV kobles

til ditt TV og

stereoanlegg for optimallydgjengivelse.
CDTV tar deg med inn i en ny verden.
Du
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