De Tandon Target is een
krachtige, volledige industrie
standaard compatible personal
computer in een zeer compact,
opvallend jasje. De TARGET,
speciaal ontworpen als bureaucomputer, kan zowel vertikaal
(toren) als horizontaal worden
opgesteld en neemt 4 0 %
minder ruimte in beslag dan de
PC-AT. De TARGET is een
logisch gevolg van

SPECIFICATIES
Beschikbare modellen
• TARGET 20 1 X 1,2 Mb diskette eenheid
1 X 20 Mb vaste Winchesterschijf
• TARGET 40 1 X 1,2 Mb diskette eenheid
1 X 40 Mb vaste Winchesterschijf
Processor
• Intel 80286 met een kloksnelheid van 6 of 8
MHz (software-matig omschakelbaar)
• Een vrije voet voor de Intel 80287 rekenkundige co-processor
• Ingebouwde klok met batterij back-up
Geheugen
• Standaard 1 Mb RAM
• Memory Mapper
Externe geheugenopslag
• 1,2 Mb diskette-eenheid
Een high-density dubbelzijdige disketteeenheid, die AT-compatible is en 360 Kb
PC-XT geformatteerde diskettes kan lezen
en schrijven.
• 20 Mb vaste Winchester-schijf:
Halfhoge 3,5 inch eenheid in 5,25 inch form
factor met ingebouwde servo, gestuurd
door MFM controller
Gemiddelde toegangstijd is 80 ms.
• 40 Mb vaste Winchester-schijf:
Halfhoge 3,5 inch eenheid in 5,25 inch form

Tandon's streven naar
Verbeterde compatibiliteit'
en combineert geavanceerde
technologie met een
aantrekkelijke vormgeving.
En natuurlijk de nieuwste
disk drive techniek, het
waarmerk van Tandon. Met
deze hoogwaardige PC-AT
compatible levert Tandon
kortom weer een
kwaliteitsprodukt dat zich
duidelijk onderscheidt

factor met ingebouwde servo, gestuurd
door RLL controller
Gemiddelde toegangstijd 35 ms.
* Op de besturingskaart kunnen maximaal
twee vaste schijven en twee disketteeenheden worden aangesloten.
Deze kaart wordt in een uitbreidingssleuf
gestoken.
Monochrome monitor
• 14 inch monitor, naar keuze in amber of
groen standaard 9-pins connector
Afzonderlijke instelmogelijkheden voor helderheid en contrast
Toetsenbord
• 101 toetsenbord, identiek aan AT/3 layout
met 12 functietoetsen, LED-indicaties voor
Num Lock, Caps Lock en Scroll Lock.
• Instelbare werkhoek
Monitorkaart
• Monochrome grafische monitorkaart
(Hercules compatible).
Uitbreidingsmogelijkheden
• Uitbreidingssleuf: vier PC-AT compatible
sleuven en een PC-XT compatible sleuf.
Drie sleuven vrij.
• Uitbreidingsruimte: ruimte voor drie halfhoge 5,25 inch schijfeenheden met standaard IBM PC-AT compatible rail design.
Ruimte voor een extra schijfeenheid,
tapestreamer etc.

Seriële Interface
• Een RS232C seriële poort op het moederbord.
Parallelle Interface
* Een parallelle poort volgens Centronicsstandaard op het moederbord.
Voedingseenheid
• 135 Watt, ventilator-koeling.
Afmetingen en gewicht
• Systeemeenheid:
Vertikale opstellling - 160 mm (breed) x 400
mm (diep) x 320 mm (hoog)
Horizontale opstelling - 320 mm (breed) x
400 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
Standaard configuratie omvat
• Systeemeenheid, monochrome monitor,
toetsenbord, netsnoer, Nederlandstalige
gebruikershandleiding, MS-DOS besturingssysteem,
GW-BASIC programmeertaal
MS-Windows
MS-Paint (tekenprogramma)
MS-Write (tekstverwerkingsprogramma)
Leverbare opties
• 14" EGA Kleurenmonitor plus kaart
• Intel 80286 met kloksnelheid 8 MHz of 10
MHz
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Gedetailleerde informatie over in deze specificaties genoemde geregistreerde handelsnamen
is op verzoek verkrijgbaar.
Tandon behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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