
08-1984 [E-1651] Tedelex - Galaxy Mark VII  

Verzamelaar José Gutiérrez had jarenlang een prachtige website (Elpeon.com) met mooie 

overzichten van verkoopprijzen voor schaakcomputers. Ook zijn eigen verzameling kwam 

daar prachtig in beeld. De website is ter ziele, en ik heb geen idee over de oorzaak daarvan. Ik 

vroeg in 2009 of hij interesse had om eens naar Klingenberg te komen om deel te nemen aan 

het jaarlijkse computerschaakevenement.  
 

José Gutiérrez, e-mail: 04.04.2009 

… This year i will not come to Klingenberg and for sure next year also not, but also for sure 

some year i will come. But in moment it is very difficult to find time. Sorry for that … 

 

Best José 
 

Dat is dan jammer, want hij is altijd even vriendelijk en correct. Hij vroeg zich af, of het 

afgebeelde Tedelex model een kloon is van de CXG Galaxy Mark VII. 
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Tedelex Galaxy Mark VII 

 

 



Als men goed kijkt, is zelfs het CXG logo op het Tedelex model niet eens verwijderd! Van 

het merk Tedelex Electronics is weinig bekend. Volgens mijn databank, bestaat er nog een 

Tedelex model. Dat moet dan een kloon zijn van de CXG Sensor Computachess. Maar daar 

heb ik helaas geen afbeelding van. 

  

 
 

Programmierer / Programmer 

• Richard Lang 
 

Baujahr / Release 

• Erste Einführung: August (?) 1984 (?) 
 

Technische Daten / Technical specifications 

• Mikroprozessor: Z80 (?) 

• Taktfrequenz: 4 MHz (?) 

• Programmspeicher: 16 KB ROM (?) 

• Arbeitsspeicher: 2 KB RAM (?) 

• Board size: 34,7 x 30 x 4,2 cm 

•  12 Levels of playing strength 

• Selectable book openings – approx. 3.000 positions 

• Position verification 

• Take-back feature – allows up to 80 half-moves to be taken back 

• Step forward features – allows moves taken back to be stepped through 

• Hint-when asked – show move currently assessed as best 

• 2-player mode – lets 2 players play while it checks legality of moves of both sides 

• Allows castling, en passant, pawn promotion 

• Rejects illegal moves 

• Set-up/Problem mode 
 

Spielstärke / Playing strength  

• Spielstärke: ca. 1450 (?) 
 

Verwandt / Related weblinks 
http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/07-1984%20[E-1601]%20CXG%20-%20Galaxy%20Mark%20VII.pdf 

CXG Galaxy Mark VII 
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