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Pamäťové médium
• Rýchlosti zápisu: 16 x na DVD+R, 40 x CD-R, 2,4 

x na DVD+R DL, 8 x na DVD-R
• Rýchlosti čítania: 16 x na DVD-ROM, 10 x na 

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

• Kapacita disku: 8.5 GB DVD+R DL,4.7 GB 
DVD+R/R

• Zapisovacie médium: 8 cm CD (iba v horiz. poz.), 
CD-R, CD-RW, DVD+R, Dvojvrstvový disk 
DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

• Rýchlosti prepisu: 4 x na DVD+RW, 4 x na DVD-
RW, 24 x CD-RW

• Podporované formáty: 8 cm disky, CD-Audio, 
CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-Recordable, 
CD-Rewritable, Disk CD-ROM, CD-Text, 
DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/
RW, Photo CD, DVD+R DL

• Zapisovacie režimy: Disc at once (DAO), Fixný 
paket, Multi Session (MS), Zapisovanie nad 
kapacitu, Zapisovanie paketov, Zapisovanie v 
režime raw, Session at once (SAO), Track at once, 
Premenlivý paket

• Formát nahrávania: UDF a ISO 9660
• Čas prístupu (typický): 120 ms pre CD, 140 ms 

pre DVD
• V súlade s triedou Mass storage: áno

Pripojiteľnosť
• Iné pripojenia: 12 V DC napájanie, Analógový 

audio Ľavý/Pravý výstup 2x, Konektor rozhrania 
IDE, Výber premostenia Master/Slave

Pohodlie
• Jednoduchá inštalácia: Plug & Play
• Jednoduché používanie: Príručka s návodmi, krok 

za krokom

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: 4 skrutky na pripevnenie, 

Disk CD-ROM so softvérom + manuál, Rýchla 
inštalačná príručka, Užívateľský manuál, Disky 
LightScribe

Systémové požiadavky
• Miesto na pevnom disku: 500MB
• PC OS: Windows® 2000 a XP
• Procesor: Pentium III 500MHz alebo lepší
• Pamäť RAM: 128 MB

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV), v palcoch: 20 x 15 x 

4 cm
• Hmotnosť produktu: 0 95 kg

Napájanie
• Typ adaptéra: DC 5V/12V
• Spotreba energie: 25 W

Technické špecifikácie
• Vlhkosť: 5 - 90 %RH (žiadna kondenzácia)
• Prevádzkový rozsah teploty: 5 - 50 °C
• Bezp. normy: EN60950, EN60825,UL1950
• Normy EMC: EN55022, EMS55024,FCC Part 15
• Čas prístupu: CD: <120msek (typicky), DVD: 

<140msek (typicky)
•
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