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บ Dual, ดับเบิลเลเยอร์ 8.5 GB พร้อมเทคโนโลยี LighScribe 
ลได้โดยตรงบนแผ่นในไดรฟ์เดียวกัน

ิทธิภาพสูง
เร็วการเขียนสูงสุด 16X สำหรับ DVD+R/-R

ฟ์พร้อมฟังก์ชัน lightScribe
ึกได้ 8.5GB สำหรับดิสก์แบบดับเบิลเลเยอร์ด้านเดียว

กสบาย
ทั้งเครื่องบันทึก CD และ DVD & Printer
แบบ

ได้ในการใช้งานและความทนทานสูงสุด
รับเทียบแบบไดนามิกทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพการเขียนแผ่นที่ความเร็วสูง

DVD ได้อย่างมั่นใจในไดรฟ์และอุปกรณ์ทุกรูปแบบ
ทับได้อย่างปลอดภัยและไว้วางใจได้ด้วย Seamless Link
เร็วการบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับแผ่นแบบบันทึกได้
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สื่อเก็บข้อมูล
• ความเร็วการบันทึก: 16x สำหรับ DVD+R, 40x CD-

R, 2.4x สำหรับ DVD+R DL, 8x สำหรับ DVD-R
• ความเร็วการอ่าน: 16x สำหรับ DVD-ROM, 10x 

สำหรับ DVD+R DL, 10x สำหรับ DVD+R, 10x 
สำหรับ DVD+RW, 10x สำหรับ DVD-R, 10x สำหรั
บ DVD-RW, 40x สำหรับ CD-R, 32x สำหรับ CD-
RW

• ความจุแผ่น: 8.5 GB DVD+R DL,4.7 GB DVD+R/R
• สื่อในการบันทึก: CD 8 ซม. (แนวนอนเท่านั้น), CD-

R, CD-RW, DVD+R, ดับเบิลเลเยอร์ DVD+R, 
DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

• ความเร็ว Rewriting: 4x สำหรับ DVD+RW, 4x 
สำหรับ DVD-RW, 24x CD-RW

• รูปแบบที่ใช้ได้: ดิสก์ขนาด  8 ซม., 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

• โหมดการเขียน: Disc at once (DAO), 
แพ็คเก็ตคงที่, Multi Session (MS), 
การเขียนแผ่นแบบ Over-burn, 
การเขียนแบบเป็นชุด, การเขียนแบบ Raw mode, 
Session at once (SAO), Track at once (TAO), 
แพ็คเก็ตแบบผันแปร

• รูปแบบการบันทึก: UDF และ ISO 9660
• เวลาการเข้าใช้ (ทั่วไป): 120 ms สำหรับ CD, 140 

ms สำหรับ DVD
• รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: 12 V DC in, Analog audio Left/

Right out, ช่องเสียบอินเตอร์เฟซ IDE, จั
มเปอร์สำหรับเลือกเป็น Master/Slave

สะดวกสบาย
• ง่ายต่อการติดตั้ง: ติดตั้งอัตโนมัติ
• ใช้งานง่าย: คู่มือวิธีใช้ให้คำแนะนำอย่างเป็นขั

้นตอน

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สกรูสำหรับยึดติดผนัง 4 ตัว, 

CD-ROM พร้อมซอฟต์แวร์ + คู่มือ, คู่มือการติดตั
้งอย่างรวดเร็ว, คู่มือผู้ใช้, ดิสก์ LightScribe

ความต้องการระบบ
• เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์: 500MB
• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows® 2000 และ XP
• โปรเซสเซอร์: Pentium III 500MHz หรือสูงกว่านี้
• หน่วยความจำ RAM: 128 MB

ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH) นิ้ว: 20x15x4 ซม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.95 กก.

กำลังไฟ
• ประเภทตัวแปลง: DC 5V/12V
• การใช้พลังงาน: 25 W

ข้อมูลทางเทคนิค
• ความชื้น: 5 - 90 %RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
• ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: 5 - 50 ฐC
• มาตรฐานความปลอดภัย: EN60950, 

EN60825,UL1950
• มาตรฐาน EMC: EN55022, EMS55024,FCC Part 15
• เวลาการเข้าใช้: CD: <120 msec (ทั่วไป), DVD: 

<140 msec (ทั่วไป)
•
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