Eindelijk...
al uw software en data
in één hand.
Het Personal Data Pac is een draagbare harddisk. Neem uw eigen software en data overal
mee naar toe. Altijd.
U beschikt, waar u ook gaat, over uw software
en uw persoonlijke data, in uw vertrouwde
datastructuur. Direct klaar voor gebruik.
Elke PC-compatible kan voor minder dan
f. 1.500,- aan het Personal Data Pac worden
gekoppeld. U kunt dus thuis een tweede systeem
opbouwen. U neemt al uw kantoorwerk mee
naar huis in uw Data Pac. Of u loopt een willekeurig kantoor in en gaat aan het werk.
Het gebruik van een Data Pac is net zo
simpel als het verwisselen van een video-tape.
De Personal Data Pac-technologie stelt u in staat
om, overal waar een PC staat, te werken met de
naar uw hand gezette software. Het is alsof u uw
computer in de palm van uw hand heeft

Probeer dit eens met een
Personal Data Pac.
Laat het uit uw handen vallen.
Een draagbare harddisk vereist volledige
betrouwbaarheid. Dat is precies wat u krijgt met
het Personal Data Pac.
Het Personal Data Pac is de stevigste
Winchester ooit ontworpen. U kunt hem in uw
zakenkoffer gooien, van uw bureau laten vallen
en zelfs per post versturen. Er gaat geen bit
verloren.
Het geheim daarvan zit in Tandon's unieke
koppenvergrendeling- en schokabsorberende
systeem. De kwetsbare schrijf/leeskoppen zitten
in een robuuste kooi. Vier `heavy-duty'-schokdempers zorgen voor optimale beveiliging tegen
schokken. Kwetsbare elektronische onderdelen
zijn achterwege gelaten. De complete unit wordt
door een stevige ABS-kunststofmantel dubbel
beschermd. Tandon heeft Data Pac onder
extreme omstandigheden getest Hierbij is aangetoond dat het bijna onmogelijk is dat, bij
gebruik volgens de instructies, gegevens op het
Data Pac verloren gaan.
Het Personal Data Pac: draagbaar, betrouwbaar. En met onweerstaanbare voordelen.

Gezamenlijk gebruik van
software en data is nu zeer
voordelig.
En gemakkelijk.
Het Personal Data Pac is meer dan een 'personal'
produkt Het stelt het hele bedrijf in staat
gebruik te maken van dezelfde software.
Makkelijk en voordelig. U bouwt complete software-bibliotheken en omvangrijke data-bestanden op zonder de begrenzingen van de conventionele Winchester-drives. U installeert in een
paar seconden een specifieke applicatie. In een
handomdraai verandert u uw PC in een desktoppublisher door het inbrengen van een voorgeconfigureerd Data Pac. Of u geeft een hele
afdeling toegang tot dezelfde database zonder
de noodzaak van een duur netwerk.
Zeer grote databases kunnen met de post
worden verstuurd. Door het inbrengen van een
Data Pac verandert elk netwerk-station onmiddellijk in een stand-alone-PC.

Uw opslagcapaciteit kan
voortdurend worden uitgebreid.
Onbegrensd.
Personal Data Pac-computing kent geen grenzen.
U bent niet gebonden aan de beperkte ruimte
van uw vaste schijf. Als u meer ruimte nodig
heeft, gebruikt u gewoon meer Data Pacs.
In eerste instantie zijn de Data Pacs beschikbaar met een capaciteit van 30 of 40 Mb. Toch
kosten ze minder dan vergelijkbare 'fast-aceess'
vaste schijven.
In de toekomst zal de capaciteit van de Data
Pacs uitgebreid kunnen worden tot 100 Mb.
U kunt dus de capaciteit van uw systeem in
luttele seconden aanmerkelijk vergroten.
Met het low-cost 30 Mb Data Pac komt de
draagbare harddisk-technologie binnen het
bereik van zelfs de kleinste PC-installatie.

Nog iets dat met een vaste
schijf niet kan.
Opbergen.
Het Data Pac biedt een totale bescherming van
gegevens. Aan het eind van de werkdag kan een
bedrijf de totale administratie veilig opbergen.
En niet, zoals voorheen, alleen de back-upkopieën.
Data Pac-beveiliging is niet alleen voor de
overheid of grote bedrijven bedoeld. Zelfs als u
maar voor een paar uur weg bent, kunt u uw
Data Pac meenemen. Op deze manier bent u er
zeker van dat uw bestanden niet opzettelijk,
dan wel per ongeluk worden verminkt
Met behulp van meegeleverde software kunt
u bovendien voorkomen dat uw Data Pac
zomaar wordt weggenomen, wanneer u even van
uw werkplek weg moet
Het maken van een back-up is nog nooit zo
gemakkelijk geweest In drie minuten maakt u
een volledige back-up van 40 Mb op een ander
Data Pac.

De software, die uw
voorkeur heeft, klaar voor
gebruik.
Onmiddellijk.
De toekomst wordt werkelijkheid met het
Personal Data Pac. Software-producenten hebben
nu de mogelijkheid om software-automaten te
maken. U hoeft alleen maar uw Data Pac in te
pluggen, het gewenste programma in te toetsen
en het gewenste pakket wordt geïnstalleerd.
De administratieve afhandeling geschiedt verder
automatisch. Ieder Data Pac is voorzien van een
onuitwisbaar uniek serienummer en de gegevens
van de eigenaar op de datum van aankoop.
De software-industrie verandert met het
Personal Data Pac definitief. Met het Data Pac
is een eind gekomen aan het eindeloze installatiewerk En aan de stapels floppy's die moeten
worden gekopieerd.
Een Data Pac kan met complete gebruiksklare systemen worden geleverd. Een bedrijf
kan software centraal configureren voor vestigingen in het hele land.
Om u een indruk te geven: uw Personal Data
Pac wordt geleverd met een paar van de meest
populaire Microsoft-pakketten, MS-DOS,
GW-BASIC en MS-Windows. Daarnaast krijgt u
uitgebreide informatie over andere softwaretoepassingen.

Nog nooit was gebruiksgemak
zo gemakkelijk.
En zo optimaal.
Het werken met een harddisk hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het Personal Data Pac schuift
makkelijker in uw computer dan een floppy.
Het enige dat u nodig heeft is een Data Pac Rack.
Makkelijker kan het niet U schuift uw Data
Pac op zijn plaats en het automatische insertmechanisme doet de rest
In tegenstelling tot allerlei dure alternatieven,
waarbij alleen de schijf wordt verwijderd, kunt
u uw Data Pac precies zo gebruiken als een vaste
schijf. Alleen... met een paar belangrijke voordelen.
Een back-up is net zo makkelijk te maken
als een kopie van een floppy. En veel sneller.
Als u uw persoonlijke datastructuur mee wilt
nemen, is één enkel commando voldoende.
Het Personal Data Pac komt naar buiten en is
klaar voor vervoer.

Het Personal Data Pac. Het hart van een nieuw
systeem. Of een nieuw leven voor een oud.
Het Personal Data Pac-systeem van Tandon biedt u
aantrekkelijke mogelijkheden om de voordelen
van deze innoverende technologie onmiddellijk toe
te passen.
Het AD-PAC is een laag geprijsd single-rack,
waarmee u uw compatible kunt upgraden. (Zelfs
een Personal System/2.)

Het stelt u in staat uw huidige software-bezit
en -data te delen.
De PAC 286 personal computer is een krachtige,
AT-compatible met twee ingebouwde Data Pac-racks
en vele andere geavanceerde mogelijkheden.
Wat u ook kiest :Tandon's nieuwe Data Pac-technologie geeft u de ruimte.

De Tandon PAC 286, f 5.495,De PAC 286 is een krachtige, volledig
AT-compatible personal computer met twee
Data Racks. Deze wordt standaard geleverd met
een intern geheugen van 1 Mb en het nieuwe
Tandon Memory Management Systeem. Dat u
in staat stelt om de volledige geheugenruimte
te benutten. Het speciale 'small footprintdesign' maakt hem geschikt voor elk bureau.

Tandon AD-PAC f 1.497,Het AD-PAC wordt geleverd met de controllercards voor PC-XTs, PC-ATs en compatibles
van uw voorkeur. De controller gebruikt
RLL-decoding en heeft een 128 Kb dual port
RAM die de high-performance cache technologie aan uw systeem koppelt

Het Personal Data Pac f 995,- (30 Mb)
Het Personal Data Pac is in eerste instantie met
een geformatteerde capaciteit van 30 en 40 Mb
leverbaar. De gemiddelde toegangstijd is
minder dan 40 milliseconden.
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