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Носители за съхранение на данни
• Скорости на запис: 16x на DVD+R, 40x CD-R, 

2,4x на DVD+R DL, 8x на DVD-R
• Скорости на четене: 16x на DVD-ROM, 10x на 

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

• Капацитет на диска: 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB 
DVD+R/R

• Носители за запис: 8 см CD (само в хор. 
положение), CD-R, CD-RW, DVD+R, 
Двуслойни DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-
RW

• Скорости на презапис: 4x на DVD+RW, 4x на 
DVD-RW, 24x CD-RW

• Поддържани формати: 8 см дискове, 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, Photo CD, DVD+R DL

• Режими на запис: Цял диск наведнъж (DAO), 
Фиксиран пакет, Multi Session (MS), Запис на 
повече данни (over-burn), Пакетен запис, Р
ежим на небуфериран запис, По-сесии (SAO - 
Session at once), По-записи (TAO - Track at 
once), Променлив пакет

• Формат на запис: UDF and ISO 9660
• Време за достъп (типично): 120 мсек за CD, 140 

мсек за DVD
• Съвм. с клас за голямо съхранение: да

Възможности за свързване
• Други връзки: 12 V DC вход, Аналогов аудио 

изход ляв/десен 2x, Съединител за интерфейс 
IDE, Мостче за избор на главен/подчинен

Удобство
• Лесно инсталиране: Plug & Play
• Лесна употреба: Ръководство "Как да..." по 

стъпки

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: 4 монтажни 

винта, CD-ROM със софтуера и 
ръководството, Ръководство за бързо 
инсталиране, Ръководство за потребителя, 
Дискове LightScribe

Изисквания към системата
• Капацитет на твърдия диск: 500 MB
• Операционна система на PC: Windows® 2000 

и XP
• Процесор: Pentium III 500 MHz или по-бърз
• RAM памет: 128 MB

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ) инча: 20x15x4 

см
• Тегло на изделието: 0 95 kg

Мощност
• Тип на адаптера: Постояннотоков 5 V/12 V
• Потребявана мощност: 25 W

Технически спецификации
• Влажност: 5 - 90 %RH (без кондензация)
• Диапазон на работната температура: 5 - 50 °C
• Стандарти на безопасност: EN60950, 

EN60825,UL1950
• EMC стандарти: EN55022, EMS55024, FCC Part 

15
• Време на достъп: CD: <120 мсек (типично), 

DVD: <140 мсек (типично)
•
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