
πλά ανώτερη απόδοση
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Mε την τεχν

βίντεο, φωτο

Γίνετε
• Μον
• Χωρ

Ανώτε
• Κορ
• Εγγρ

Απόλυ
• ∆υνα
• Βέλτ
• Ασφ

Ευκολ
• Εγχε
• Plug
• ∆ιπλ
εδοµένων σε ένα δίσκο DVD+R DL

ολογία εγγραφής της Philips πραγµατοποιείτε εγγραφές διπλάσιου όγκου 

γραφιών, µουσικής και δεδοµένων µε υψηλή ταχύτητα.

 µάρτυρες της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας
άδα εγγραφής διπλής επίστρωσης για µέσα +R και -R, DL
ητικότητα αποθήκευσης 8,5 GB σε δίσκο διπλού στρώµατος (1 εγγράψιµη πλευρά)

ρη απόδοση
υφαία ταχύτητα εγγραφής 16X σε DVD+R/-R
αφή 8x σε DVD+R DL

τη αξιοπιστία και δύναµη
µική βαθµονόµηση για ποιότητα εγγραφής µε υψηλή ταχύτητα DVD
ιστη ποιότητα εγγραφής σε υψηλή ταχύτητα DVD
αλής και αξιόπιστη επανεγγραφή µε λειτουργία Seamless Link

ία
ιρίδιο οδηγιών βήµα προς βήµα σε 10 γλώσσες
 & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση
ό φορµά
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Μέσα αποθήκευσης
• Ταχύτητες ανάγνωσης: 16x σε DVD-ROM
• Ταχύτητες εγγραφής: Ταχύτητα εγγραφής DVD-

R 16x
• Ταχύτητες επανεγγραφής: 8x σε DVD+RW, 4x 

σε DVD-RW
• Υποστηριζόµενα φορµά: Εγγράψιµο CD, 

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

Συνδεσιµότητα
• Άλλες συνδέσεις: Υποδοχή διασύνδεσης IDE

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play

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

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

Αξεσουάρ
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: 4 βίδες ανάρτησης, 

Εγχειρίδιο χρήσεως

Τεχνικές προδιαγραφές
• Χρόνος πρόσβασης: CD: <120msec (τυπική), 

DVD: <140msec (τυπική)
•

Μη συσκευασµένη εσωτερική µονάδα
DVD 16x Συσκευή επανεγγραφής

Προδιαγραφές
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ίδιο οδηγιών
ίδιο οδηγιών σάς καθοδηγεί στη 
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διπλού φορµά σε +/- DL
τη δυνατότητα εγγραφής τόσο σε 
 διπλής επίστρωσης, 

ς 16X σε DVD+R/-R
γραφής 16X σε δίσκους DVD+R 

 Link παρεµποδίζει την απώλεια 
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ος µε µία εγγράψιµη πλευρά και 
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