
ostosuj swoje pliki MP3 oraz muzycz
D ną 
kolekcję do swoich potrzeb
Wyjątkowo szybka nagrywarka

Szybciej już nie można! Wewnętrzna nagrywarka CD PCRW5232 to najszybsze 

urządzenie do kopiowania danych, muzyki, filmów i obrazów.

Nadzwyczajna niezawodność i solidność
• Bezpieczne i niezawodne nagrywanie poprzez łącze bezprzerwowe
• Optymalna szybkość zapisu każdego dysku

Najlepsza wydajność
• Szybkie nagrywanie (wielokrotnie) zapisywalnych dysków

Wygoda
• Skonfiguruj i używaj po kilku minutach na dowolnym komputerze
Philips
Wewnętrzna nagrywarka

Płyta CD
52x Nagrywarka
PCRW5232K
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Nośnik pamięci
• Prędkość odczytu: 52x (7800 kB/s) na płycie 

CD-ROM
• Pojemność płyty: 650/700 MB CD-R/R
• Czas dostępu (typowy): 120 ms na CD, 140 ms 

na DVD
• Rozmiar płyty: 120 mm
• Zgodna z klasą pamięci masowej

Możliwości połączenia
• Interfejs: ATAPI/E-IDE (UDMA-2)
• Inne połączenia: Wyjście analogowe audio L/P, 

Złącze zasilania napięcia stałego, Cyfrowe 
wyjście audio, Złącze interfejsu IDE, Zworka 
ustawień Master/Slave

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: 4 śruby mocujące, Płyta 

CD-ROM z oprogram. + podręcz., Podręcznik 
użytkownika

Wymagania systemowe
• Miejsce na twardym dysku: 500 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Procesor: Pentium II 500 MHz lub szybszy
• Pamięć RAM: 128 MB

Wymiary
• Wymiary produktu (SxGxW): 146 x 42 x 

196 mm (SxWxG)
• Waga produktu: 950 kg

Moc
• Typ zasilacza: 5/12 V, stabilizowany
• Pobór mocy: 14 W

Specyfikacja techniczna
• Wilgotność: 5–90% RH (bez skraplania)
• Zakres temperatur eksploatacji: 5 – 45 °C
•
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ącze bezprzerwowe
ącze bezprzerwowe zapobiega uszkodzeniu dysku 
powodowanemu przez błędy zapisu

apis zrównoważony termicznie (TBW)
awsze najlepsze i najszybsze nagrywanie każdego 
ysku

uża szybkość ponownego nagrywania
agrywaj dyski szybciej niż kiedykolwiek przedtem

atwość użytkowania
atwość użytkowania oznacza, że każdy klient może 
ainstalować i używać nawet skomplikowane produkty.
PCRW5232K/50

Specyfikacje techniczne Zalety produktu

Wewnętrzna nagrywarka
Płyta CD 52x Nagrywarka


