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 εγγραφής & εκτυπωτής σε ένα

λού φορµά και διπλής επίστρωσης 8,5 GB µε lighScribe για εκτύπωση 

υθείας στο δίσκο µε την ίδια µονάδα.

ρη απόδοση
υφαία ταχύτητα εγγραφής 16X σε DVD+R/-R
άδα µε λειτουργία lightScribe
ητικότητα αποθήκευσης 8,5 GB σε δίσκο διπλού στρώµατος (1 εγγράψιµη πλευρά)

ία
ευή εγγραφής CD και DVD & εκτυπωτής σε ένα
ό φορµά

τη αξιοπιστία και δύναµη
µική βαθµονόµηση για ποιότητα εγγραφής µε υψηλή ταχύτητα DVD
ιη αναπαραγωγή των DVD σε όλες τις µονάδες και τις συσκευές set-top
αλής και αξιόπιστη επανεγγραφή µε λειτουργία Seamless Link
τη ταχύτητα εγγραφής για οποιοδήποτε εγγράψιµο δίσκο
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Μέσα αποθήκευσης
• Ταχύτητες εγγραφής: 16x σε DVD+R, 40x CD-R, 

2,4x σε DVD+R DL, 8x σε DVD-R
• Ταχύτητες ανάγνωσης: 16x σε DVD-ROM, 10x 

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

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

• Μέσα εγγραφής: CD 8 εκ. (µόνο σε οριζ. θέση), 
CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R διπλής 
επίστρωσης, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

• Ταχύτητες επανεγγραφής: 4x σε DVD+RW, 4x 
σε DVD-RW, 24x CD-RW

• Υποστηριζόµενα φορµά: ∆ίσκοι 8 εκ., CD ήχου, 
CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, Εγγράψιµο CD, 
Επανεγγράψιµο CD, CD-ROM, CD κειµένου, 
DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/
RW, Photo CD, DVD+R DL

• Λειτουργίες εγγραφής: Disc at once (DAO), Fixed 
packet, Πολλαπλές περίοδοι λειτουργίας (MS), 
Εγγραφή over-burn, Εγγραφή packet, Λειτουργία 
εγγραφής raw, Session at once (SAO), Track at 
once (TAO), Μεταβλητό πακέτο

• Φορµά εγγραφής: UDF και ISO 9660
• Χρόνος πρόσβασης (τυπικός): 120 ms σε CD, 

140 ms σε DVD
• Συµβατό µε κατηγ µαζικής αποθήκευσης: ναι

Συνδεσιµότητα
• Άλλες συνδέσεις: Είσοδος DC 12 V, Αναλογική 

έξοδος ήχου αριστερά/δεξιά 2x, Υποδοχή 
διασύνδεσης IDE, Βραχυκυκλωτήρας επιλ.κύριου/
εξαρτηµ.

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play
• Ευκολία στη χρήση: Εγχειρίδιο οδηγιών, βήµα 

προς βήµα

Αξεσουάρ
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: 4 βίδες ανάρτησης, 

CD-ROM µε λογισµικό + εγχειρ. χρήσης, Οδηγός 
γρήγορης εγκατάστασης, Εγχειρίδιο χρήσεως, 
∆ίσκοι LightScribe

Απαιτήσεις συστήµατος
• Χώριτικότητα σκληρού δίσκου: 500 MB
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows® 

2000 και XP
• Επεξεργαστής: Pentium III 500 MHz ή ταχύτερος
• Μνήµη RAM: 128 MB

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ) σε ίντσες: 

20x15x4 εκ.
• Βάρος προϊόντος: 0,95 κ.

Τάση
• Τύπος µετασχηµατιστή: DC 5 V/12 V
• Κατανάλωση ρεύµατος: 25 W

Τεχνικές προδιαγραφές
• Υγρασία: 5 - 90 % σχετική υγρασία (χωρίς 

συµπύκνωση)
• Κλίµακα θερµοκρασίας λειτουργίας: 5 - 50 °C
• Πρότυπα ασφαλείας: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Πρότυπα EMC: EN55022, EMS55024,FCC Part 15
• Χρόνος πρόσβασης: CD: <120msec (τυπική), 

DVD: <140msec (τυπική)
•
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