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Lagringsmedium
• Innspillingshastigheter: 16x på DVD+R, 40x CD-

R, 2,4x på DVD+R DL, 8x på DVD-R
• Lesehastigheter: 16x på DVD-ROM, 10x på 

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

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

• Innspillingsmedium: 8-cm CDer (bare hor. stilling), 
CD-R, CD-RW, DVD+R, Tolags DVD+R, 
DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

• Overskrivingshastigheter: 4x på DVD+RW, 4x på 
DVD-RW, 24x CD-RW

• Støttede formater: 8-cm plater, CD-Audio, CD-
Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-Recordable, CD-
Rewritable, CD-ROM, CD-Text, DVD+R, 
DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Bilde-
CD, DVD+R DL

• Skrivemodi: DAO (Disc at Once), Fast pakke, MS 
(Multi Session), Skriving over tidligere brent, 
Pakkeskriving, Råmodusbrenning, SAO (Session at 
once), TAO (Track at once), Variabelpakke

• Innspillingsformat: UDF and ISO 9660
• Tilgangstid (vanlig): 120 ms på CD, 140 ms på 

DVD
• Kompatibelt med masselagringsklasse

Tilkoblingsmuligheter
• Andre tilkoblinger: 12 V DC-inngang, Analog lyd 

venstre/høyre ut 2x, IDE-grensesnittkontakt, 
Valgbryter overordnet/underordnet

Anvendelighet
• Enkel installering: Plug & Play
• Enkel bruk: Slik gjør du-håndbok, trinn for trinn

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fire monteringsskruer, CD-

ROM med programvare + håndbok, 
Hurtiginstallasjonsguide, Bruksanvisning, 
LightScribe-plater

Programvare
• 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

Systemkrav
• Harddiskplass: 500 MB
• PC-operativsystem: Windows® 2000 og XP
• Prosessor: Pentium III 500 MHz eller raskere
• RAM-minne: 128 MB

Mål
• Produktmål (BxDxH), tommer: 20 x 15 x 4 cm
• Produktvekt: 0,95 kg

Effekt
• Adaptertype: DC 5 V/12 V
• Strømforbruk: 25 W

Tekniske spesifikasjoner
• Fuktighet: 5–90 % RH (ingen kondens)
• Temperaturområde for drift: 5–50 °C
• Sikkerhetsstandarder: EN60950, EN60825, 

UL1950
• EMC-standarder: EN55022, EMS55024, FCC part 
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• Tilgangstid: CD: <120 ms (typisk), DVD: <140 ms 

(typisk)
•
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