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Mídia de armazenamento
• Velocidades de leitura: 16x em DVD-ROM
• Velocidades de gravação: DVD-R 16x
• Velocidades de regravação: 8x em DVD+RW, 4x 

em DVD-RW
• Formatos suportados: CD-R, CD-RW, CD-ROM, 

DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/
RW, DVD+R DL

Conectividade
• Outras conexões: Conector de interface de IDE

Praticidade
• Fácil de instalar: Plug & Play

Software
• Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD 

4, Nero media Player 1, Leitor EasyWrite 4, Nero 
Burning Rights 1

Acessórios
• Acessórios inclusos: 4 parafusos para montagem, 

Manual do usuário

Especificações técnicas
• Tempo de acesso: CD: <120 ms (típico), DVD: 

<140 ms (típico)
•

Unidade bulk interna
DVD 16x Regravador
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