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Pamäťové médium
• Rýchlosti čítania: 16 x na DVD-ROM
• Rýchlosti zápisu: DVD-R 16 x
• Rýchlosti prepisu: 8 x na DVD+RW, 4 x na DVD-

RW
• Podporované formáty: CD-Recordable, CD-

Rewritable, Disk CD-ROM, DVD+R, DVD+RW, 
DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, DVD+R DL

Pripojiteľnosť
• Iné pripojenia: Konektor rozhrania IDE

Pohodlie
• Jednoduchá inštalácia: Plug & Play

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

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

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: 4 skrutky na pripevnenie, 

Užívateľský manuál

Technické špecifikácie
• Čas prístupu: CD: <120msek (typicky), DVD: 

<140msek (typicky)
•

Základná interná mechanika
DVD 16 x Prepisovačka
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