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Úložná média
• Rychlosti zápisu: 16x u DVD+R, 40x CD-R, 2,4x u 

DVD+R DL, 8x u DVD-R
• Rychlosti čtení: 16x u DVD-ROM, 10x u DVD+R 

DL, 10x u DVD+R, 10x u DVD+RW, 10x u DVD-
R, 10x u DVD-RW, 40x u CD-R, 32x u CD-RW

• Kapacita disku: 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB 
DVD+R/R

• Média pro nahrávání: 8cm disky CD (pouze v hor. 
poloze), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R s 
dvojitou vrstvou, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

• Rychlosti přepisu: 4x u DVD+RW, 4x u DVD-
RW, 24x CD-RW

• Podporované formáty: 8cm disky, CD-Audio, CD-
Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-Recordable 
(zapisovací), CD-Rewritable (přepisovací), CD-
ROM, CD Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, 
DVD/R, DVD/RW, Photo CD, DVD+R DL

• Režimy zápisu: Disc at once (DAO), Fixed packet, 
Multi Session (MS) (více sekcí), Zápis Over-burn, 
Zápis v paketech, Vypalování v režimu Raw, 
Session at once (SAO), Track at once (TAO), 
Variable packet

• Formát nahrávání: UDF a ISO 9660
• Doba přístupu (typická): 120 ms na CD, 140 ms na 

DVD
• Kompatibilní velkok.paměť.zařízení: ano

Možnosti připojení
• Další připojení: Vstup pro napájení 12 V DC, 

Analogový audio výstup levý/pravý 2x, Konektor 
rozhraní IDE, Můstek Master/Slave

Pohodlí
• Snadná instalace: Standard Plug & Play
• Snadné použití: Příručka Jak na to? krok po kroku

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 4 montážní šrouby, Disk 

CD-ROM se softwarem + manuál, Stručný návod 
k instalaci, Uživatelský manuál, Disky LightScribe

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

4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, 
EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Systémové požadavky
• Místo na pevném disku: 500 MB
• Operační systém PC: Windows® 2000 a XP
• Procesor: Pentium III 500MHz nebo vyšší
• Paměť RAM: 128 MB

Rozměry
• Rozměry výrobku (ŠxHxV) mm: 20x15x4 cm
• Hmotnost výrobku: 0 95 kg

Napájení
• Typ adaptéru: 5 V / 12 V (stejnosm.)
• Spotřeba elektrické energie: 25 W

Technické údaje
• Vlhkost: 5 - 90 % rel. vlhk. (bez kondenzace)
• Rozsah provozních teplot: 5 W °C
• Bezpečnostní normy: EN60950, EN60825, 

UL1950
• Normy EMC: EN55022, EMS55024, FCC Part 15
• Doba přístupu: CD: <120 ms (typicky), DVD: 

<140 ms (typicky)
•
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