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Lagringsmedia
• Inspelningshastigheter: 16x för DVD+R, 40x CD-

R, 2,4x för DVD+R DL, 8x för DVD-R
• Läshastigheter: 16x för DVD-ROM, 10x för 

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

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

• Inspelningsmedia: 8 cm CD-skivor (horisontellt), 
CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R dubbla lager, 
DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

• Överskrivningshastigheter: 4x för DVD+RW, 4x 
för DVD-RW, 24x CD-RW

• Användbara format: 8 cm skivor, CD-Audio, CD-
Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-R, CD-RW, CD-
ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-
ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD, DVD+R DL

• Skrivlägen: DAO (Disc at once), Fixed packet, 
Multi Session (MS), Over-burn writing, Packet 
writing, Raw mode burning, Session at once 
(SAO), Track at once (TAO), Variable packet

• Inspelningsformat: UDF and ISO 9660
• Åtkomsttid (medel): 120 ms för CD, 140 ms för 

DVD
• Masslagringsklasskompatibel

Anslutningar
• Andra anslutningar: 12 V DC-ingång, Analog 

ljudutgång vänster/höger 2x, Anslutning för IDE-
kontakt, Bygel för master/slave

Bekvämlighet
• Enkel installation: Plug & Play
• Lättanvänd: Så här gör du-handbok, steg för steg

Tillbehör
• Tillbehör: 4 fästskruvar, CD-ROM med program 

+ användarhandbok, Snabbinstallationsguide, 
Bruksanvisning, LightScribe-skivor

Programvara
• 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
• Hårddiskutrymme: 500 MB
• PC OS: Windows® 2000 and XP
• Processor: Pentium III 500 MHz eller snabbare
• RAM-minne: 128 MB

Storlek
• Produktstorlek (BxDxH) i tum: 20x15x4 cm
• Produktvikt: 0 95 kg

Övriga data
• Adaptertyp: DC 5V/12V
• Strömförbrukning: 25 W

Tekniska specifikationer
• Fuktighet: 5-90 % RH (ingen kondensering)
• Temperaturintervall vid drift: 5-50 °C
• Säkerhetsstandarder: EN60950, 

EN60825,UL1950
• EMC-standarder: EN55022, EMS55024,FCC del 
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• Åtkomsttid: CD: <120 msek (medel), DVD: <140 

msek (medel)
•
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