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Opisywany komputer to umoøliwia. Jest
to po³¹czenie idei komputera przenoúnego
z†atutami komputera stacjonarnego. Zwarta
budowa i†ma³a masa umoøliwiaj¹ przenosze-
nie komputera, natomiast zastosowanie p³y-
ty g³Ûwnej standardu AT umoøliwia jego
konfiguracjÍ zgodnie z†potrzebami i†moøli-
woúciami finansowymi uøytkownika. Ponad-
to komputer moøna rozbudowaÊ wykorzys-
tuj¹c miejsce w†obudowie na 5†kart pe³nej
d³ugoúci i†1†kartÍ krÛtk¹. Gniazda kart roz-
szerzaj¹cych s¹ os³oniÍte przykrywk¹, aby
nie uleg³y uszkodzeniu podczas transportu.
W†obudowie wygospodarowano miejsce na
dwa napÍdy 3,5î (np. dysk twardy i†stacja
dyskietek) i†jeden napÍd 5,25î (np. CD-
ROM, DVD). Komputer jest wyposaøony
w†klawiaturÍ ma³ego formatu. Klawiatura
s³uøy rÛwnieø do os³oniÍcia ekranu LCD
podczas transportu. Ekran zastosowany
w†Portable PCIII, to dobrej jakoúci kolorowy
wyúwietlacz LCD (z†aktywn¹ matryc¹) o†prze-
k¹tnej 13,3î i†rozdzielczoúci 1024x768.

Obudowa jest wykonana z†tworzywa
sztucznego o†duøej odporno-
úci mechanicznej.
Testowany przez nas kom-

puter by³ wyposaøony w†p³y-
tÍ g³Ûwn¹ ASUS TX97 z†pro-
cesorem Intel Pentium MMX
o†czÍstotliwoúci taktowania
233 MHz. Na p³ycie zainsta-
lowano 512 kB pamiÍci cache
drugiego poziomu i†64 MB
pamiÍci RAM. Z†ty³u obu-
dowy znajduje siÍ w³¹cznik
zasilania i†gniazdo do do-
³¹czenia kabla zasilaj¹cego,

natomiast z†boku przycisk
umieszczono RESET i†pokrÍt³o

regulacji jaskrawoúci ekranu LCD. Ze

wzglÍdu na zastosowane standardowe pod-
zespo³y, parametry komputera nie rÛøni³y
siÍ od parametrÛw komputerÛw spotyka-
nych na rynku.
Podstawow¹ zalet¹ komputera jest jego

przenoúnoúÊ przy zachowanej moøliwoúci
rozbudowy standardowymi kartami. Naleøy
jednak zwrÛciÊ uwagÍ, øe zasilanie kompu-
tera jest moøliwe tylko napiÍciem sieci -
producent nie przewidzia³ pracy z†zasila-
niem bateryjnym. Jest to powaøne ograni-
czenie moøliwoúci wykorzystania kompute-
ra w†terenie.
Do Portable PCIII jest do³¹czana 12-stro-

nicowa, bogato ilustrowana zdjÍciami in-
strukcja. S¹ tam zawarte niezbÍdne infor-
macje na temat instalacji p³yty g³Ûwnej i†kart
rozszerzeÒ. Jest dostÍpna w†jÍzyku angiel-
skim, ale wzi¹wszy pod uwagÍ duø¹ liczbÍ
fotografii, nie powinno byÊ k³opotÛw przy
korzystaniu z niej. W zestawie jest rÛwnieø
dyskietka zawieraj¹ca oprogramowanie i†ste-
rowniki do monitora LCD. Do zestawu tes-
towanego w†redakcji do³¹czone by³o rÛw-
nieø oprogramowanie z†driverami dla zasto-
sowanej p³yty g³Ûwnej.
Paweł Zbysiński

Komputer w†obudowie Portable PCIII
udostÍpni³a redakcji firma Elmark z†War-
szawy.

Portable PCIII
− obudowa przenośnego komputera o dużych możliwościach rozbudowy

DziÍki bogatej ofercie kart
zwiÍkszaj¹cych moøliwoúci

komputera, moøna go zmieniÊ
praktycznie w dowolny przyrz¹d

pomiarowy. Oscyloskop, analizator
stanÛw logicznych, generator

funkcyjny - to tylko przyk³adowe
zastosowania komputera w

laboratorium elektronicznym.
Korzystanie

z takiego sprzÍtu poza
laboratorium trudno sobie

wyobraziÊ, przede wszystkim
z powodu jego gabarytÛw.

Standardowe wyposażenie obudowy
Portable PCIII
✗ kabel zasilający;
✗ kabel do dołączania stacji dyskietek;
✗ kabel do dołączania dysku twardego;
✗ ramka do mocowania 2 napędów 3,5” i 1 napędu

5,25”;
✗ klawiatura;
✗ kolorowy ekran LCD, 13,3", 1024x768.


