
Akcesoria do Newton Message Pad

Akcesoria

Newton Connection Kit
Newton Connection Kit pozwala pod∏à-
czyç MessagePad lub inne urzàdzenie
oparte o technologi´ Newtona do kompu-
tera PC z Windows lub do Macintosha
w celu tworzenia, przeglàdania, zmienia-
nia, synchronizacji, ∏adowania lub zabez-
pieczania informacji. Umo˝liwia równie˝
∏adowanie oprogramowania Newtona
z komputera osobistego do MessagePad
(programy Newtona sà sprzedawane na
dyskietkach do komputerów osobistych
lub na kartach PC Card). Ka˝dy zestaw
Newton Connection Kit zawiera oprogra-
mowanie, kabel szeregowy do po∏àczenia
Newtona z komputerem osobistym oraz
instrukcje.

Fax Modem i Fax Modem Card
Masz do wyboru dwie opcje: tani, ze-
wn´trzny faks-modem lub faks-modem na
karcie PC Card (PCMCIA), pasujàcy do
gniazda Newtona. Oba produkty pozwala-
jà na wysy∏anie i odbiór poczty elektro-
nicznej, ∏àczenie si´ z serwisami siecio-
wymi oraz na wysy∏anie faksów.
Zewn´trzny faks-modem wa˝y tylko 200 g
i jest zasilany dwiema bateriami R6 AA
lub zasilaczem od Newtona.

Print Pack
Print Pack zawiera oprogramowanie i ak-
cesoria niezb´dne do drukowania
z Newtona na drukarce ze z∏àczem rów-
noleg∏ym. Wspó∏pracuje z wi´kszoÊcià po-
pularnych drukarek laserowych, ig∏owych,
atramentowych i termicznych oraz z dru-
karkami dla komputerów DOS/Windows.

Zasilacz sieciowy
Zasilacz sieciowy pozwala zasilaç
Newtona lub modem pràdem zmiennym
oraz ∏adowaç baterie ∏adowalne
w MessagePad 110 i 120. Wyst´puje
w kilku wersjach, zale˝nie od lokalnych
warunków.

Battery Booster Pack
Jest to przystawka zawierajàca osiem ba-
terii AA, pod∏àczana kablem do Newtona.
Pozwala pracowaç przez d∏ugie godziny.
Uwaga: baterie nale˝y dokupiç osobno.

Rechargeable Battery Pack
Zestaw czterech ∏adowalnych baterii niklo-
wo-kadmowych – najefektywniejszy spo-
sób zasilania Newtona.

MessagePad Charging Station
To urzàdzenie jednoczeÊnie zasila
Newtona wykorzystujàc pràd zmienny
(mo˝na normalnie pracowaç) i ∏aduje ∏a-
dowalne baterie, o ile znajdujà si´
w Newtonie. Równolegle mo˝esz na∏ado-
waç dodatkowy zestaw baterii ∏adowal-
nych (wchodzi w sk∏ad urzàdzenia)
w dwie-trzy godziny.

Battery Pack Recharger
¸adowarka pozwalajàca ∏adowaç jeden
zestaw baterii w czasie, gdy drugi pracuje
w Newtonie. Jeden zestaw ∏adowalnych
baterii niklowo-kadmowych wchodzi
w sk∏ad urzàdzenia.

2 MB i 4 MB Flash Storage Card
Karty te zwi´kszajà miejsce na przecho-
wywanie danych Newtona. Pozwalajà
równie˝ zrobiç zapasowe kopie danych.
Karty nie wymagajà zasilania, mo˝na je
zabezpieczyç przed zapisaniem.

Carrying Case
Ten pokrowiec chroni Newtona i dodatko-
we karty przed zniszczeniem. Jest wyko-
nany z czarnego tworzywa odpornego na
zniszczenie i daje si´ szczelnie zamknàç.

Leather Carrying Case
Ten skórzany pokrowiec mieÊci Newtona,
dodatkowe karty i wizytówki. Jest zamyka-
ny na suwak.

Communications System Carrying
Case
Ten pokrowiec pozwala schowaç
Newtona z akcesoriami – poczynajàc od
kart a koƒczàc na zewn´trznym faks-mo-
demie.

MessagePad Telescoping Pen
To pióro zosta∏o zaprojektowane do urzà-
dzeƒ MessagePad 110 i 120.

Dzi´ki dodatkowym akcesoriom
Twój MessagePad zwi´kszy swojà war-
toÊç i pozwoli Ci pracowaç du˝o wy-
dajniej.

Niezale˝nie od modelu elektronicz-
nego asystenta MessagePad, jaki posia-
dasz, masz do wyboru szeroki zakres
akcesoriów – od urzàdzeƒ do komuni-
kacji przez wspomaganie zasilania a˝
do dodatkowego miesjca na przecho-
wywanie danych.

Dzi´ki akcesoriom mo˝esz druko-
waç listy, wysy∏aç faksy, odbieraç pocz-
t´ elektronicznà i ∏àczyç si´ z kompu-
terem osobistym lub pobieraç infor-
macje z sieci komputerowej. Mo˝esz
te˝ pracowaç bardzo d∏ugo bez potrze-
by wymiany baterii. Mo˝esz te˝ ochro-
niç swój MessagePad, wk∏adajàc go do
skórzanego pokrowca.



Akcesoria do Newton Message Pad
Newton 100 Newton 110 i 120

Nazwa produktu Dane techniczne Numer asortymentu Numer asortymentu

Newton Connetion Wymaga systemu operacyjnego Mac OS 7 lub nowszego oraz Macintosha H0030Z/C H0030Z/C
Kit 2.0 for Macintosh z procesorem 68030 lub szybszym, co najmniej 4 MB RAM, nap´dem

dyskietek Apple SuperDrive, dyskiem twardym z co najmniej 3 MB 
wolnego miejsca i portem szeregowym

Newton Connetion Wymaga systemu operacyjnego Microsoft Windows 3.1 lub nowszego oraz H0029Z/C H0029Z/C
Kit 2.0 for Windows komputera z procesorem 80386DX (zalecany 80486) lub szybszym, 

co najmniej 4 MB RAM, portem szeregowym, dyskiem twardym 
z co najmniej 8 MB wolnego miejsca i nap´dem dyskietek 3,5”

Fax Modem • SzybkoÊç transmisji 2400 bps (dane) lub 9600 bps (faks) H0039LL/B H0039LL/B

• Standardy przesy∏u danych: CCITT V.22bis i V.22, Bell 212A i 103,
korekcja b∏´dów MNP Class 2 i 4, kompresja danych MNP Class 5

• Standardy komunikacji faksowej: CCITT V.29, V.27 i V.21

Fax Modem Card (Takie same jak Fax Modem) PCMCIA Type II H0085LL/B H0085LL/B

Print Pack • Wspó∏pracuje z drukarkami równoleg∏ymi: ig∏owymi (80 lub 120 H0015LL/B H0015LL/B
kolumn), przenoÊnymi, drukarkami HP DeskJet i LaserJet

• Zawiera konwerter szeregowo-równoleg∏y

Power Adapter • WyjÊcie 7 V, 0,5 A, zasilany pràdem od 100 do 240 V H0011Z/A H0011Z/A

Battery Booster Pack • MieÊci osiem baterii R6 AA H0010LL/B H0010LL/B

• Kabel do po∏àczenia z gniazdem zasilania Newtona

Rechargeable • Zawiera jeden zestaw ∏adowalnych baterii niklowo-kadmowych H0007LL/B H0074LL/B
Battery Pack • Czas ∏adowania MessagePad/MessagePad 100:

– trzy do czterech godzin w ∏adowarce Battery Pack Recharger
– przez ca∏à noc, jeÊli zostawione w Newtonie pod∏àczonym do zasilacza

• Czas ∏adowania MessagePad 110 lub 120:
– dwie do trzech godzin w ∏adowarce MessagePad Charging Station lub

w Newtonie pod∏àczonym do zasilacza

Battery Pack • Jeden zestaw ∏adowalnych baterii niklowo-kadmowych i ∏adowarka H0023Z/A
Recharger for the • Automatyczny timer zapobiega nadmiernemu ∏adowaniu
MessagePad 100

MessagePad Charging • Jeden zestaw ∏adowalnych baterii niklowo-kadmowych, stacja, zasilacz H0073LL/A
Station for the i pióro
MessagePad 110 lub 120 • Pozwala jednoczeÊnie ∏adowaç baterie w Newtonie i jeden dodatkowy

zestaw baterii

2 MB Flash Storage Card • Pasuje do gniazda PCMCIA H0008LL/A H0008LL/A

• MieÊci 2000 wizytówek, 1600 notatek (do 50 znaków ka˝da), 4000
spotkaƒ (do 20 znaków ka˝de) lub do 400 ekranów „atramentu”

4 MB Flash Storage Card • Dwa razy wi´ksza od 2 MB Flash Storage Card H0092LL/A H0092LL/A

Carrying Case • Pokrowiec wykonany z czarnej, syntetycznej skóry H0009LL/A H0122LL/A

Leather Carrying Case • Pokrowiec wykonany z wysokiej jakoÊci czarnej skóry H0012LL/A H0075LL/A

Communications • Pokrowiec wykonany z czarnej, syntetycznej skóry, zamykany na suwak H0053LL/A
Carrying Case • MieÊci MessagePad i Fax Modem

MessagePad • Dodatkowe pióro do MessagePad 110 lub 120 H0076LL/A
Telescoping Pen
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