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Suporte Multimédia de 
Armazenamento
• Velocidades de gravação: DVD+R 16x, 40x CD-R, 

DVD+R DL 2,4x, DVD-R 8x
• Velocidades de leitura: DVD-ROM 16x, DVD+R 

DL 10x, DVD+R 10x, DVD+RW 10x, DVD-R 
10x, DVD-RW 10x, CD-R 4x, CD-RW 32x

• Capacidade do disco: 8,5 GB DVD+R DL,4.7 GB 
DVD+R/R

• Suporte multimédia de gravação: CDs de 8 cm 
(apenas na horizontal), CD-R, CD-RW, DVD+R, 
DVD+R de camada dupla, DVD+RW, DVD-R, 
DVD-RW

• Velocidades de regravação: DVD+RW 4x, 
DVD+RW 4x, 24x CD-RW

• Formatos suportados: Discos de 8 cm, CD-Audio, 
CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-Recordable 
(gravável), CD-Rewritable (regravável), CD-
ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-
ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD, DVD+R DL

• Modos de gravação: Disc at once (DAO), 
Conjunto fixo, Multi-sessões (MS), Gravação 
"Over-burn", Gravação "Packet", Gravação em 
modo Raw, Session at once (SAO), Track at once 
(TAO), Conjunto variável

• Formato de gravação: UDF e ISO 9660
• Tempo de acesso (típico): 120 ms em CD, 140 ms 

em DVD
• Conforme classe armazenamento massa

Conectividade
• Outras ligações: Entrada DC 12 V, Saída analógica 

áudio Esq/Dir 2x, Conector da interface IDE, 
Ponte para selecção Master/Slave

Conveniência
• Facilidade de Instalação: Plug & Play
• Fácil de Utilizar: Manual de instruções, passo a 

passo

Acessórios
• Acessórios Incluídos: 4 parafusos de montagem, 

CD-ROM com software + manual, Guia de 
instalação rápida, Manual do Utilizador, Discos 
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

Requisitos do Sistema
• Espaço do disco rígido: 500 MB
• Sistema Operativo do PC: Windows® 2000 e XP
• Processador: Pentium III a 500 MHz ou mais 

rápido
• Memória RAM: 128 MB

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA), pol.: 20x15x4 

cm
• Peso do produto: 0.95 kg

Energia
• Tipo de adaptador: CC 5 V/12 V
• Consumo de energia: 25 W

Especificações Técnicas
• Humidade: 5 - 90 % HR (sem condensação)
• Gama de temperaturas, funcionamento: 5 - 50 °C
• Normas de segurança: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Normas EMC: EN55022, EMS55024,FCC Parte 15
• Tempo de acesso: CD: <120mseg (típico), DVD: 

<140mseg (típico)
•
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