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Depolama Ortamı
• Kayıt hızları: 16x DVD+R, 40x CD-R, 2.4x 

DVD+R DL, 8x DVD-R
• Okuma hızları: 16x DVD-ROM, 10x DVD+R DL, 

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

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

• Kayıt ortamı: 8cm CDler (sadece yatay konumda), 
CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R çift katmanlı, 
DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

• Tekrar yazma hızları: 4x DVD+RW, 4x DVD-RW, 
24x CD-RW

• Desteklenen formatlar: 8cm diskler, CD Ses, CD-
Bridge, CD-Extra, CD-I, Kaydedilebilir CD, 
Yeniden Yazılabilir CD, CD-ROM, CD-Text, 
DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/
RW, Fotoğraf CD'si, DVD+R DL

• Yazma modları: Disk bazında kayıt (DAO), Sabit 
paket, Çoklu Oturum (MS), Kapasite üstü (Over-
burn) kayıt, Paket yazma, Raw modda yakma, 
Oturum bazında kayıt (SAO), Parça bazında kayıt 
(TAO), Değişken paket

• Kayıt formatı: UDF ve ISO 9660
• Erişim süresi (tipik): 120ms CD, 140 ms DVD
• Yığın depolama sınıfı uyumlu

Bağlanabilirlik
• Diğer bağlantılar: 12 V DC giriş, Analog ses Sol/Sağ 

çıkış 2x, IDE arayüz bağlantısı, Master/Slave seçim 
ayar ayağı

kolaylıklar
• Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır
• Kullanım kolaylığı: Kullanım kılavuzu, adım adım

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: 4 montaj vidası, Yazılım ve 

el kitabını içeren CD-ROM, Hızlı kurulum 
kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, LightScribe diskleri

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

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

System Gereksinimleri
• Sabit disk alanı: 500MB
• PC OS: Windows® 2000 ve XP
• İşlemci: Pentium III 500MHz veya daha hızlı
• RAM hafıza: 128 MB

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY) inç: 20x15x4 cm
• Ürün ağırlığı: 0.95 kg

Güç
• Adaptör tipi: DC 5V/12V
• Güç tüketimi: 25 W

Teknik Özellikler
• Nem oranı: % 5 - 90 RH (yoğunlaştırmasız)
• Çalışma sıcaklığı aralığı: 5 - 50 °C
• Güvenlik standartları: EN60950, EN60825, 

UL1950
• EMC standartları: EN55022, EMS55024, FCC 

Bölüm 15
• Erişim süresi: CD: <120 milisaniye (tipik), DVD: 

<140milisaniye (tipik)
•
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