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Medii de stocare
• Viteze de înregistrare: 16x pt. DVD+R, 40x CD-

R, 2.4x pt. DVD+R DL, 8x pt. DVD-R
• Viteze de citire: 16x pt. DVD-ROM, 10x pt. 

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

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

• Mediu de înregistrare: CD-uri de 8 cm (numai 
orizontal), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R 
dublu strat, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

• Viteze de reinscripţionare: 4x pt. DVD+RW, 4x 
pt. DVD-RW, 24x CD-RW

• Formate acceptate: Discuri de 8 cm, 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

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

• Format de înregistrare: UDF and ISO 9660
• Timp de acces (tipic): 120 ms pt. CD, 140 ms pt. 

DVD
• Compatibil Mass Storage

Conectivitate
• Alte conexiuni: Intrare 12 V CC, Ieșire audio 

analogică S/D 2x, Conector interfaţă IDE, Jumper 
Master/Slave

Confort
• Ușor de instalat: Plug & Play
• Ușor de utilizat: Manual de instrucţiuni, pas cu pas

Accesorii
• Accesorii incluse: 4 șuruburi pt. montare, CD-

ROM cu software + manual, Ghid de instalare 
rapidă, Manual de utilizare, Discuri LightScribe

Cerinţe sistem
• Spaţiu pe hard disk: 500 MB
• PC OS: Windows® 2000 și XP
• Procesor: Pentium III 500 MHz sau superior
• Memorie RAM: 128 MB

Dimensiuni
• Dimensiune produs (LxAxÎ) inch: 20x15x4 cm
• Greutate produs: 0.95 kg

Alimentare
• Tip adaptor: CC 5V/12V
• Consum: 25 W

Specificaţii tehnice
• Umiditate: 5 - 90% RH (fără condensare)
• Interval temperatură de funcţionare: 5 - 50 °C
• Standarde de siguranţă: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Standarde EMC: EN55022, EMS55024, FCC 

Partea 15
• Timp de acces: CD: <120 msec (uzual), DVD: 

<140 msec (uzual)
•
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