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ersonalize a sua colecção de música 
P e 
MP3
O Gravador verdadeiramente ultra rápido

Não encontra nada mais rápido! O gravador de CDs interno PCRW5232 é a última 

inovação para partilhar e copiar os seus dados, áudio, filmes e ficheiros de imagens

Extrema fiabilidade e robustez
• Regravação segura e fiável com a Ligação Linear
• Velocidade de gravação óptima para qualquer disco gravável

Excelente desempenho
• Gravação rápida de discos (re)graváveis

Conveniência
• Instale e use em minutos em qualquer PC ou Portátil
Philips
Unidade Interna

CD
52 x Gravador
PCRW5232K
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Suporte Multimédia de 
Armazenamento
• Velocidade de leitura: 52x (7800 kB/seg.) em 

CD-ROM
• Capacidade do disco: CD-R/R de 650/700 MB
• Tempo de acesso (típico): 120 ms em CD, 140 

ms em DVD
• Tamanho do disco: 120 mm
• Conforme classe armazenamento massa

Conectividade
• Interface: ATAPI/ E-IDE (UDMA-2)
• Outras ligações: Saída analógica áudio Esquerda/

Direita, Conector de corrente CC, Saída áudio 
digital, Conector da interface IDE, Ponte para 
selecção Master/Slave

Acessórios
• Acessórios Incluídos: 4 parafusos de montagem, 

CD-ROM com software + manual, Manual do 
Utilizador

Requisitos do Sistema
• Espaço do disco rígido: 500 MB
• Sistema Operativo do PC: Windows 98 SE, 

2000, ME, XP
• Processador: Pentium II a 500 MHz ou mais 

rápido
• Memória RAM: 128 MB

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 146 x 42 x 196 

mm (LAP)
• Peso do produto: 950 kg

Energia
• Tipo de adaptador: CC 5 V/12 V
• Consumo de energia: 14 W

Especificações Técnicas
• Humidade: 5 - 90 % HR (sem condensação)
• Gama de temperaturas, funcionamento: 5 - 

45 °C
•
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igação linear
 Ligação Linear impede a perda de discos por erros de 
ravação

hermo Balanced Writing
onsiga sempre a melhor gravação e a mais rápida de 
ualquer um dos discos graváveis

egravação ultra rápida
rave os discos mais rapidamente do que nunca

ácil de Utilizar
ácil de utilizar significa que cada cliente pode instalar 
 trabalhar produtos complexos
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Especificações Técnicas Produtos em destaque
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