Commodore

COMMODORE CDTV
INTERAKTIV
MULTIMEDIA

For Commodore betyr CDTV å fortsette vår
tradisjon med å introdusere teknologisk
banebrytende produkter. Commodore foran
dret verden ved å introdusere slagkraftige
produkter som Commodore 64 og Amiga
serien. Idag er det mer enn 10 millioner
C64 og mer enn 2 millioner Amiga'er i bruk
over hele verden.
Commodores CDTV
er den første i en ny
generasjon av hjem
medataprodukter, en
interaktiv multimedia
maskin med mange
forskjellige anvendel
sesområder som
f.eks. fritid, under
holdning og utdannel
se, firmapresentasjoner, kommunikasjon og
salgsinformasjon, - og for utallige bruker
grupper.
CDTV er interaktiv på en måte som gjør at
brukeren blir aktivisert. Du kan selv bestem
me hva du vil se eller høre. I steden for pas
sivt å følge et programforløp, som er forut
bestemt av TV-produsenten, kan du nå selv
velge emner og detaljgrad av det du ønsker
å arbeide med.
Det er like lett å betjene CDTV'ens fjernkon
troll som den til ditt TV. Men her slutter
likhetene!

Fordi den er verdens første CDTV avspiller.
CDTV kan enten plasseres ved ditt TV-utstyr
hvor den koples inn i antenneinngangen
eller i stereoanlegget hvor en ekstra lydled
ning forbinder den til eksisterende forsterker
og høyttalere. Muligheten for tilkobling
både til TV-utstyr og stereoanlegg samtidig
er også tilstede. En spennende ny verden,
hvor det er du som har kontrollen.

Digital lyd, "levende" fargebilder
- og deg.

Commodore CDTV kan spille av alle de musikk
CD'er du allerede har - pluss en spennende ny
generasjon av CD'er. Disse nye CD'ene er
annerledes! De kan nemlig inneholde både lyd
og bilder. De gir deg digital lyd - klar og perfekt
som fra en vanlig audio CD avspiller og bildene
setter deg i stemning.
Men den mest dramatiske forskjell, er at disse
nye CD'ene aktiviserer deg på en ny måte. For
når du tar fjernkontrollen i hånden blir du en del
av forestillingen. Du bestemmer hva som skal
skje og når det skal skje. Mens du ser og lytter,
beveger du deg ubemerket inn i denne nye ver
den. Dette er interaktiv multimedia, - den neste
generasjon av underholdningselektronikk.
Vil du ha en tur rundt i verden, en tur til månen,
spille fotball eller kanskje utforske en verden av
vitenskap og oppfinnelser?

Som livet selv, byr CDTV titlene på et meget stort
utvalg av opplevelser. Det er noe for enhver
smak og for enhver alder. Se de aktuelle titler
hos din forhandler.
Dersom du klarer å skifte kanal på ditt TY, kan
du også betjene CDTV

Du vet sannsynligvis allerede hvordan man bru
ker en fjernkontroll. Så snart du trykker på
"PLAY"-knappen på CDTV's fjernkontroll, viser
TV-skjermen deg hva du videre skal gjøre. Velg
via fjernkontrollen og du er allerede godt i
gang.
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COMMODORE CDTV

Spiller av alle standard CD'er, samt de nye CD
Graphics (CD+G)!

Hvis du ikke allerede har en vanlig CD-spiller og
har tenkt å anskaffe deg en, får du mye ekstra
ved å velge CDTV. Commodore CDTV kan nem
lig også avspille alle standard CD'er. Den får
med alle de fine detaljene i nåtidens gode digi
tale opptak med avanserte egenskaper som 16
bit digital audio konverter, 8 x oversampling og
et formidabelt signal/støyforhold på 102 db.
CDTV kan også spille av alle de nye
"CD+Graphics" - CD'er som nå utgis av mange
artister. Du kan programmere ditt valg av mu
sikktitler direkte fra TV-skjermen, en mulighet
som du ikke finner andre steder.
S.tyrken kommer innenfra
,.

Commodore CDTV avspilleren er et teknologisk
mesterstykke som inneholder et unikt sett med
avanserte mikrochips. Bl.a. en Motorola 68000
prosessor, Commodores eksklusive multimedia
chips, 1 MB hurtig RAM og mye mer.
At CDTV er så avansert, skyldes bl.a. mikrochip
settet. Om du ønsker det, kan du også benytte
CDTV til dedikerte dataoppgaver. Avspilleren er
utstyrt med en mengde industristandard kontak
ter (RS-232, Centronics parallell m.m.), intern
utvidelsesport og en port for "bokmerke-kort"
som kan lagre dine informasjoner. Det kommer
en stadig strøm av CD'er med nye bruksområder
både for kontor- og hjemmebruk til CDTV avspil
leren samt en rekke nye, banebrytende multime
dia programmer.
Se den i dag

Men, deri aller beste nyhet er: Commodore
CDTV er på markedet! Du kan se den hos din
nærmeste forhandler, kikke
på det spennende utvalg av
titler og få en ide om hvor
dan fremtidens underhold
ningselektronikk blir.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Front

CD-AUDIO:
8 ganger oversampling
Audio utgan�r
Frekvensomrode:
Signal!støyforhold:
Kanal separasjon:
Hormonisk forvrengning:
Maks audio kapasitet:
Sample hastighet:

Ekstern 1.4 VRMS, 1OK Ohm
4-20KHz
102 dB (typisk)
92 dB (typisk)
0.02% ved 1KHz
28 timer ved AM kvalitet
Variabel fro CD audio hastighet
(44,1KHz) til 6KHz
Dobbel 16-bit D/ A omformer (converter) pluss lO-bit attenuation

CD-ROM:

1

Sony/Philips CD-ROM standard modus 1 og modus 2
153 KB/s Modus 1
Dataoverføringshastighet:
171 KB/s Modus 2
2 MB/s (Bust)
0,5 s
Gjennomsnitts søketid:
Maksimum søketid:
0,8 s
Kommandoer:
CD-ROM, CD Audio, CD+G
ISO-9660
Standard:
Kapasitet:
540MB
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Video utganger:
Analog RGB, digital RGB (DB-23 kontakt)
Composite videosignal PAL
Component video y-C (S kontakt for S-VHS og Hi8)
RF-modulator (Coax kontakt)
Mulighet for å installere genlock via innstikksmodul
Tre innstillinger: CD, video eller miks

512 linjer vertikalt med billedfrekvens på 50 Hz (PAL)
Grafisk co-prosessor (Blitter)
1 MB video hukommelse (Chip RAM)
Fargepalett 4096 farger

Grafikk modus
x
x
x
x

256
256
512
512

onta ter

Jack-plugg for hodetelefon
Port lor ekstra hukommelseskort (RAM-Card)
(16-512KB)

CO-prosessor
Det er tre spesialutviklede co-prosessorer (Paulo, Agnus og
Denice) som forbedrer systemets xtelse, ved å to seg av
behandling av video lyd, DMA ILJirect Memory
Access) og/eller gro /ikk

Prosessor
Motorola 68000 16/32 bit 7.14MHz

Hukommelse
1MB video hukommelse (Chip RAM)
2KB til logring av klokke og grunninnstillinger
512KB ROM

Innvendige utbyggingsspor
Intelligent video spor (for genlock, RF-kort osv.)
15 pin kontakt til SCSI, LAN osv.

Strømforbruk

Video:

320
640
320
640

COMMODORE CDTV

50W

Dimensjoner
Spiller
Fjernkontroll

: 44 cm B ' 32 cm (D), 9,5 cm IH)
: 21 cm B , 7 cm (D), 2,3 cm (H)

II

uten interloee med maks 4096 farger
uten interloee med maks 16 farger
interloee med maks 4096 farger
interloee med maks 16 farger

Kontakter på baksiden:
Centronics parallell
RS-232 seriell
Ekstern diskettstasjon (kompatibel med Amiga diskettstasjoner)
Kontakter som et alternativ til infrarød tastatur, mus og styrespak (joystick)
2 stk. Phono kontakter for stereo-audio
MIDI in/out
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Commodore forbeholder seg retten til endringer uten forvarsel.
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Commodore

Commodore Computers Norge AlS
Postboks 109 Økern, 0509 Oslo 5
Tlf. (02) 648190
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Commodore og Commodore logotype
er et registreret varemerke for Commodore
Electronics Limited.
CDTV er et varemerke tilhørende Commodore
Electronics Limited.
Commodore Dynamic Totol Vision er et vare
merke tilhørende Commodore Electronics
Limited.

