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ść zapisu 8,5 GB danych na jednej płycie DVD+R DL

 technologia nagrywania z dużą szybkością firmy Philips umożliwia nagrywanie 

ęcej filmów, zdjęć, muzyki i danych.

óbuj najnowszą technologię
rywarka płyt dwuwarstwowych formatu +R i -R
mność 8,5 GB na jednostronnej płycie dwuwarstwowej
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epsza jakość szybkiego zapisu płyt DVD
ieczne i niezawodne nagrywanie poprzez łącze bezprzerwowe

da
ukcje krok po kroku w 10 językach
iejsza instalacji — Plug & Play
 formaty
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Nośnik pamięci
• Szybkości odczytu: 16x dla DVD-ROM
• Szybkości nagrywania: DVD-R 16x
• Szybkości powt. nagrywania: 8x dla DVD+RW, 4x 

dla DVD-RW
• Obsługiwane formaty: CD-R (jednokrotnego 

zapisu), CD-RW (wielokrotnego zapisu), CD-
ROM, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, 
DVD/RW, DVD+R DL

Możliwości połączenia
• Inne połączenia: Złącze interfejsu IDE

Wygoda
• Łatwa instalacja: Plug & Play

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

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

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: 4 śruby mocujące, 

Podręcznik użytkownika

Specyfikacja techniczna
• Czas dostępu: CD: <120 ms (typowy), DVD: 

<140 ms (typowy)
•

Wewnętrzna nagrywarka
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