
ерсонализирайте вашата MP3 и 
П
музикална колекция
Наистина свръхбързо презаписващо устройство.

Няма нищо по-бързо от това! Вътрешното записващо CD устройство PCRW5232 

е несравнимо за обменяне и копиране на вашите файлове с данни, аудио, филми 

и снимки

Изключителна надеждност и здравина
• Безопасен и надежден презапис с помощта на Seamless Link
• Оптимална скорост на запис за всеки записваем носител

Върхово качество
• Бърз запис на вашите (пре)записваеми дискове

Удобство
• Инсталиране и почване на работа за минути на всеки компютър или лаптоп
Philips
Вътрешно устройство

CD
52x Презаписващо устройство
PCRW5232K
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пецификациите могат да се променят без 
редупреждение.
ърговските марки са собственост на Koninklijke 
hilips Electronics N.V. или на съответните си 
ритежатели.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
сички права запазени.
ww.philips.com
Носители за съхранение на данни
• Скорост на четене: 52x (7800 KB/sec) на CD-

ROM
• Капацитет на диска: 650/700 MB CD-R/R
• Време за достъп (типично): 120 мсек за CD, 

140 мсек за DVD
• Размер на диска: 120 mm
• Съвм. с клас за голямо съхранение: да

Възможности за свързване
• Интерфейс: ATAPI/ E-IDE (UDMA-2)
• Други връзки: Аналогов изход за звук ляв/

десен, Съединител DC захранване, Цифров 
аудио изход, Съединител за интерфейс IDE, 
Мостче за избор на главен/подчинен

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: 4 монтажни 

винта, CD-ROM със софтуера и 
ръководството, Ръководство за потребителя

Изисквания към системата
• Капацитет на твърдия диск: 500 MB
• Операционна система на PC: Windows 98 SE, 

2000, ME, XP
• Процесор: Pentium II 500 MHz или по-бърз
• RAM памет: 128 MB

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 146 x 42 x 

196 мм (ШВД)
• Тегло на изделието: 950 kg

Мощност
• Тип на адаптера: Постояннотоков 5 V/12 V
• Потребявана мощност: 14 W

Технически спецификации
• Влажност: 5 - 90 %RH (без кондензация)
• Диапазон на работната температура: 5 - 45 °C
•
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eamless Link
eamless Link предпазва от повреждане на 
исковете поради грешки при запис

оплинно балансиран запис
инаги най-добър и най-бърз запис на всеки от 
аписваемите ви дискове

връхскоростен презапис
аписът на дискове става по-бързо от всичко 
осега

есно използване
есно използване означава, че всеки клиент може 
а инсталира и работи дори със сложни изделия.
PCRW5232K/50

Технически спецификации Акценти на продукта

Вътрешно устройство
CD 52x Презаписващо устройство


