
Kenmerken
G4-superprestaties

• De goedkoopste G4-computer van Apple levert de
prestaties van een supercomputer voor een zeer
aantrekkelijke prijs.

• De PowerPC G4-processor met Velocity Engine
zorgt voor een supersnelle uitvoering van
complexe multimediataken.

Schitterend ontwerp
• Plat CRT-scherm van 17 inch (reëel

weergavegebied van 16 inch) dat een groot
werkoppervlak biedt, een uitstekende resolutie en
een scherp, helder beeld.

• Compact alles-in-één-ontwerp dat ruimte bespaart
en het aantal kabels op je bureau beperkt.

• Compleet systeem waarmee je direct aan de slag
kunt: steek de stekker in het stopcontact en je
kunt van start.

Alles voor je digitale levensstijl
• Mac OS X is betrouwbaar en zeer stabiel waardoor

werken en spellen spelen met de eMac
eenvoudiger is dan ooit.

• De eMac wordt geleverd met bekende Apple
programma's als iPhoto, iMovie 2 en iTunes 2.

• Op de ingebouwde USB- en FireWire-poorten kun
je een digitale camera, dv-camcorder, iPod en
snelle opslagapparatuur aansluiten.

• Met de cd-rw-eenheid kun je je eigen muziek-cd's
en data-cd's branden.

• Fantastisch geluid dankzij hifi-stereoluidsprekers
met digitale versterker.

Snelle en eenvoudige toegang tot het internet
• De eMac is standaard uitgerust met 10/100BASE-T

Ethernet-ondersteuning en een snelle 56K-modem1,
waardoor je geen PCI-kaart of programma's van
andere fabrikanten nodig hebt.

• Dankzij de configuratie-assistent ben je in een
mum van tijd on line.

• Met Mac OS X Mail en Microsoft Internet Explorer
kun je e-mailen en op het internet surfen.

• De eMac is voorbereid voor draadloos netwerken
via AirPort (IEEE 802.11b), zodat je gemakkelijk
draadloos het internet op kunt.2

eMac

Maak kennis met de eMac, het voordeligste G4-systeem dat Apple ooit heeft gemaakt. De

eMac heeft een eenvoudige maar toch compacte alles-in-één-behuizing met een plat CRT-

beeldscherm van maar liefst 17 inch en biedt alles wat je nodig hebt om te werken en je te

vermaken.

Dankzij de PowerPC G4-processor met Velocity Engine levert de eMac de prestaties van een

echte supercomputer. Dat betekent dat je complexe multimediabewerkingen, zoals cd's

branden, films maken en foto's bewerken, sneller dan ooit kunt uitvoeren. En met de eMac

kun je niet alleen meer doen, je hebt ook een veel beter overzicht: het schitterende platte

17-inch CRT-beeldscherm (met een reëel weergavegebied van 16 inch) biedt een

werkoppervlak dat bijna 40 procent groter is dan dat van een 15-inch CRT-beeldscherm.

Bovendien is het platte beeldscherm van de eMac aanzienlijk rustiger voor je ogen doordat

het minder spiegelt. Ook vertoont het minder vertekening dan een bol CRT-beeldscherm

zodat het beeld helderder en scherper is. De krachtige NVIDIA GeForce2 MX-videokaart

tenslotte zorgt voor levensechte beelden, waardoor je 3D-spellen er spectaculairder uitzien

dan ooit tevoren.

De eMac wordt geleverd met tal van programma's en functies die de gemiddelde pc-

gebruiker versteld doen staan. Met Mac OS X heb je alles voor je digitale levensstijl binnen

handbereik en kun je de mogelijkheden van je digitale apparatuur optimaal benutten. Met

iPhoto kun je snel en eenvoudig je digitale foto's importeren, ordenen en aan familie en

vrienden laten zien. Met iMovie en een dv-camcorder met FireWire-aansluiting kun je digitale

video-opnamen maken en professionele digitale films maken en uitwisselen. Met iTunes kun

je je cd-verzameling digitaliseren, je nummers in afspeellijsten rangschikken of laden naar

een Apple iPod of andere MP3-speler, of gewoon naar je nummers luisteren via de digitaal

versterkte stereoluidsprekers van je eMac.3 En met de ingebouwde cd-rw-eenheid kun je

zelfs muziek op cd's branden. De eMac is tevens voorzien van vijf "plug-and-play" USB-

poorten en twee FireWire-poorten waarop je al je favoriete randapparaten kunt aansluiten.

De eMac is uitgerust met Mac OS X, het krachtige en gebruiksvriendelijke besturings-

systeem van Apple. Met Mac OS X, dat betrouwbaar en uiterst stabiel is, kun je heel

eenvoudig bestanden uitwisselen tussen je Mac en een Windows-computer. De eMac wordt

geleverd met tal van programma's voor Mac OS X, zoals AppleWorks. Bovendien zijn er

duizenden programma's voor Mac OS X beschikbaar, waaronder Microsoft Office.

Met een eMac heb je alles in huis om op het internet te surfen en met Mac OS X ben je in

een paar minuten on line. De eMac is voorzien van een ingebouwde modem en Ethernet

voor snelle DSL- en kabelmodemverbindingen. Tevens is de eMac voorbereid voor een

draadloze AirPort-netwerkverbinding (IEEE 802.11b)2 waarmee je vanaf vrijwel elke plek

thuis of op kantoor draadloos het internet op kunt.

eMac. Krachtig en betaalbaar. Optimaal gebruiksgemak in een compacte alles-in-één-computer.
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Specificaties
eMac

Technische specificaties
Processor en geheugen

• 700-MHz PowerPC G4-processor met Velocity
Engine

• 256 KB Level 2 "on-chip"-cache op volledige
processorsnelheid

• 100-MHz systeembus
• 128 MB SDRAM; twee 168-pens DIMM-sleuven

die tot 1 GB ondersteunen en geschikt zijn voor
DIMM's van 128, 256 of 512 MB

Opslag 
• Ultra ATA harde schijf van 40 GB4

• Cd-rw-eenheid; snelheid 24x10x32x (maximaal)
• Ondersteuning voor externe FireWire- en USB-

opslagapparatuur

Beeldscherm 
• Ingebouwd 17-inch flat-screen CRT-beeldscherm

(reëel weergavegebied van 16 inch);
beeldpuntafstand van 0,25 mm

• Geometrische aanpassing op het scherm om
beelden permanent goed uitgelijnd te houden

Grafische ondersteuning
• Vijf beeldschermresoluties: 640 x 480 pixels bij

138 Hz, 800 x 600 pixels bij 112 Hz, 1024 x 768
pixels bij 89 Hz, 1152 x 864 pixels bij 80 Hz en
1280 x 960 pixels bij 72 Hz

• NVIDIA GeForce2 MX grafische processor met 
AGP 2x-ondersteuning

• 32 MB DDR (Double Data Rate) SDRAM-
videogeheugen

Communicatie
• Ingebouwde 10/100BASE-T Ethernet-

ondersteuning (RJ-45-connector)
• Ingebouwde 56K V.90-modem (RJ-11-connector)1

• Ingebouwde antennes en kaartsleuf voor optionele
11-Mbps AirPort-kaart; voldoet aan IEEE 802.11b-
norm2

Poorten voor randapparatuur
• Twee 400-Mbps FireWire-poorten (IEEE 1394)5; 

samen 8 watt
• Vijf USB 1.1-poorten: drie op de computer

(verdeeld over twee 12-Mbps controllers); twee op
het toetsenbord

Geluid
• Geïntegreerd, krachtig stereogeluidssysteem
• Interne digitale versterker (16 watt)
• Ingebouwde microfoon voor spraakherkenning en

geluidsopnamen
• Koptelefoonaansluiting (koptelefoon niet meegeleverd)
• Analoge mini-aansluiting voor 16-bits-

stereogeluidsinvoer en -uitvoer en een
samplefrequentie van 44,1 KHz

• Ondersteuning voor externe USB-geluidsapparatuur

Beeld 
• Mini-VGA-uitvoerpoort (vereist VGA-

beeldschermadapter)
• Ondersteuning voor synchrone weergave: op externe

apparatuur kan tegelijkertijd het beeld van het
ingebouwde beeldscherm worden weergegeven

Toetsenbord en muis 
• Apple Pro Keyboard van standaardafmetingen met

functie- en navigatietoetsen, volumeregelaars en een
toets voor het verwijderen van cd- of dvd-schijven

• Apple Pro Mouse met optische sensor voor
onderhoudsvrij gebruik en nauwkeurige
cursorbesturing

Voeding en keurmerken 
• Netspanning: 110 of 220 V wisselstroom, afhankelijk

van het land waarin de computer wordt gebruikt
• Frequentie: 47-63 Hz, enkelfasig
• Maximaal continu vermogen: 170 W 
• Voldoet aan ENERGY STAR- en TCO 95-norm

Omgeving
• Temperatuur bij gebruik: 10° tot 35° C
• Temperatuur bij opslag: -40° tot 47° C
• Relatieve vochtigheid: 5 tot 95%, niet-condenserend
• Hoogte: tot 3000 m

Afmetingen en gewicht
• Hoogte: 40,6 cm
• Breedte: 40,6 cm
• Diepte: 43,3 cm
• Gewicht: 22,7 kg
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Service en ondersteuning
De eMac wordt geleverd met 90 dagen
telefonische ondersteuning en beperkte garantie.
Schaf je het AppleCare Protection Plan aan, dan
krijg je zelfs drie jaar lang service en
ondersteuning. Bovendien kun je dan
gebruikmaken van telefonische ondersteuning
door technische experts van Apple en ben je
ervan verzekerd dat reparaties worden uitgevoerd
door gediplomeerde Apple technici, die alleen
originele Apple onderdelen gebruiken. Raadpleeg
voor meer informatie www.apple.com/nl/support
(Nederland) of www.apple.com/benl/support
(België).

Voor meer informatie
Raadpleeg voor meer informatie over dit product
en een overzicht van de verkoopadressen onze
website: www.apple.com/nl/hardware (Nederland)
of www.apple.com/benl/hardware (België). Je
kunt Apple producten bestellen bij je Apple
reseller of via de Apple Store op het internet
(www.apple.com/nlstore of
www.apple.com/belgiumflstore).

Voor het laatste nieuws over meer dan duizenden
producten (apparatuur en programmatuur) voor je
nieuwe computer raadpleeg je de Macintosh
Products Guide op www.apple.com/guide.

Configuraties
Bestelnummer M8577*/A
Processor 700-MHz PowerPC G4
Geheugen 128 MB
Harde schijf3 Ultra ATA, 40 GB
Optische-schijfeenheid Cd-rw-eenheid
Grafische ondersteuning NVIDIA GeForce2 MX 

met 32 MB DDR SDRAM
FireWire Twee poorten
USB Vijf poorten
VGA synchrone Ja
weergave
Modem 1 56K
Ethernet 10/100BASE-T
Draadloos netwerken2 Voorbereid voor AirPort

* N voor Nederlandse versie, FN voor Belgische versie

Alle modellen worden geleverd met een Apple Pro
Keyboard; Apple Pro Mouse; Mac OS X versie 10.1,
Mac OS 9.2, QuickTime, iMovie 2, iPhoto, iTunes 2,
AppleWorks, Mac OS X Mail, Microsoft Internet
Explorer, Mac OS X Chess, Otto Matic, Deimos
Rising, TopCalculette Pro, Acrobat Reader en FAXstf
10.0 Preview, Apple Hardware Test-cd, complete
documentatie (installatie, introductie en naslag) en
beperkte garantie.

Voor internettoegang is een internetabonnement nodig, waarvoor je
mogelijk dient te betalen. Dit product bevat elektronische
documentatie. Een reservekopie van de programmatuur wordt
meegeleverd op cd-rom.

Op maat bestellen
Naast de keuze in kant-en-klare modellen van
Apple beschik je over de mogelijkheid om bij je
geautoriseerde Apple reseller of via de Apple Store
op het internet een speciaal voor jou
geconfigureerde computer te bestellen, bijvoorbeeld
met meer RAM of de draadloze AirPort-
netwerkvoorziening. Raadpleeg voor de meest
recente informatie www.apple.com/nlstore of
www.apple.com/belgiumflstore of bel 
0800-023 0432 (Nederland) of 0800-95172
(België).

Overige accessoires
Product Bestelnummer
eMac-voet M8784G/A
Apple FireWire-kabel
(4-pens naar 6-pens) M8494G/A
AirPort-kaart M7600Z/D
AirPort-basisstation M8209*/A
iPod (5 GB) M8513TN/A
iPod (10 GB) M8709TN/A
AppleCare Protection Plan M7812Z/A
* N voor Nederlandse versie, FN voor Belgische versie
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Apple
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www.apple.com/benl

Let op dit logo voor de
beste producten voor
de Macintosh.

1 De werkelijke modemsnelheid kan variëren en is afhankelijk van de verbindingssnelheid en andere factoren.

2 Voor draadloze internettoegang zijn een AirPort-kaart, een AirPort-basisstation en een internetabonnement nodig (waarvoor je mogelijk dient te
betalen). Bepaalde internetaanbieders zijn momenteel niet compatibel met AirPort. Het bereik van AirPort is in een overdekte ruimte ongeveer 50
meter vanaf het AirPort-basisstation. Het bereik kan variëren, afhankelijk van de omgeving.

3 iTunes mag alleen worden gebruikt voor de reproductie van materiaal waarvoor de gebruiker over wettelijke rechten of auteursrechten beschikt. Steel

geen muziek.

4 1 GB is gelijk aan 1 miljard byte; de werkelijke, geformatteerde capaciteit ligt lager.

5 De werkelijke snelheid kan variëren.


