De Tandon PAC 286 ™ personal
advanced computer combineert AT ®-compatibiliteit met het meest innoverende
data-opslagsysteem dat in de computerindustrie is ontwikkeld: het Tandon Personal
Data Pac™
Het 30 Megabyte Data Pac is een
losse, verwisselbare Winchester harddisk, die een specifiek programma of
een reeks toepassingen kan bevatten.
Het Personal Data Pac past makkelijk in een

Specificaties voor de PAC 286
Processor
- Intel 80286.
- Optie: Intel 80287 co-processor.
- Ingebouwde dagklok met batterij
back-up.
- Floppy disk controller,
geïntegreerd op het moederbord.

zakenkoffer en kan overal mee naartoe
worden genomen.
De PAC 286 computer is volgens een
nieuwe 'small footprint'-methode
ontworpen. Het ontwerp is 50% kleiner
dan een standaard AT of compatible.
Het systeem wordt standaard geleverd
met het Tandon Memory Management
Systeem. De gebruiker is hierdoor in staat
alle beschikbare geheugenruimte met
optimaal rendement te gebruiken.

Parallelle interface
- Een parallelle poort volgens
Centronics-standaard op het
moederbord.
Seriële interface
- Een RS232 seriële poort,
standaard op het moederbord.

Geheugen
-Standaard 1Mb RAM.
- Uit te breiden tot 5 Mb op het
moederbord.
-Memory Mapper.

Uitbreidingsmogelijkheden
- Uitbreidingsslots; vier PC/AT-compatible slots en één PC/XTcompatible slot. Drie slots vrij.
- Uitbreidingsmogelijkheid voor een
plug-in floppy disk-drive.

Verwisselbare harde schijven
- Twee Data Racs ™ die het Tandon
Personal Data Pac kunnen
invoeren.

Voedingseenheid
-135 Watt, ventilatorkoeling.
- Monitor-aansluiting.

Harddisk controller
- Harddisk controller die gebruik
maakt van de RLL-technologie,
met 128K RAM voor diskcacheing; neemt een uitbreidingsslot in beslag.
Toetsenbord
-101 toetsen, identiek aan AT/3
toetsenbord met 12 functietoetsen, Led-indicaties voor Num
Lock, Caps Lock en Scroll Lock.
- Verstelbare werkhoek.

- Voetjes voor horizontale of
vertikale opstelling.
Externe geheugenopslag
- 30 Mb Personal Data Pacs.
- Opbouw floppy disks,
beschikbaar in 1,2 Mb of 360 Kb
configuratie.
Monochrome monitor
-14 inch monitor; naar keuze in
amber of groen standaard 9-pins
connector
Afzonderlijke instelmogelijkheden
voor helderheid en contrast.

Afmetingen en gewichten
- Systeemeenheid. Vertikale
opstelling -160 mm (breed) x
399 mm (diep) x 160 mm (hoog),
gewicht 11,34 kg.
- Toetsenbord - 489 mm (breed) x
211 mm (diep) x 35 mm (hoog),
gewicht 1,53 kg.

Monitorkaart
- Monochrome grafische monitorkaart (Hercules compatible).
Standaard-configuratie omvat
- Systeemeenheid, monochrome
monitor; toetsenbord, netsnoer;
MS-DOS ™ besturingssysteem.
GW-BASIC ™ programmeertaal
MS-Windows
MS-Paint™ (tekenprogramma)
MS-Write ™ (tekstverwerkingsprogramma).

Extra's
- Aan/uit en resetknop aan
voorzijde.
- Draaibaar logoplaatje voor
horizontale of vertikale opstelling.

Leverbare opties
- Seriële/parallelle kaart.
-14" EGA kleurenmonitor plus kaart.
- Intel 80286 met kloksnelheid 8 MHz of
10 MHz.
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