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Γίνετε
• Χωρ
• Μον

Απόλυ
• Ασφ
• ∆υνα
• Μέθ
• Βέλτ

Ανώτε
• Κορ
• DVD
• Εγγρ

Ευκολ
• Ρύθµ
• Plug
 διπλού φορµά για εγγραφή 8X DVD+R DL

λού φορµά 16X που συνδυάζει ταχύτητα εγγραφής DVD+R 8X και DVD-R 

διπλής επίστρωσης 8,5 GB, και ταχύτητα επανεγγραφής 8X σε µέσα 

 µάρτυρες της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας
ητικότητα αποθήκευσης 8,5 GB σε δίσκο διπλού στρώµατος (1 εγγράψιµη πλευρά)
άδα εγγραφής διπλής επίστρωσης για µέσα +R και -R, DL

τη αξιοπιστία και δύναµη
αλής και αξιόπιστη επανεγγραφή µε λειτουργία Seamless Link
µική βαθµονόµηση για ποιότητα εγγραφής µε υψηλή ταχύτητα DVD

οδος εγγραφής βάσει ADIP για βέλτιστη αναγνώριση δεδοµένων
ιστη ποιότητα εγγραφής σε υψηλή ταχύτητα DVD

ρη απόδοση
υφαία ταχύτητα εγγραφής 16X σε DVD+R/-R
 ReWriter που υποστηρίζει ταχύτητα εγγραφής DVD-R 16X
αφή 8x σε DVD+R DL

ία
ιση και χρήση σε λίγα λεπτά στον επιτραπέζιο ή τον φορητό υπολογιστή

 & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση
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Ταχύτητα εγγραφής
• DVD+R: 16X (21600KB/sec) το µέγιστο µε CAV
• DVD-R: 16X (21600KB/sec) το µέγιστο µε CAV
• DVD+R DL: 8X (10800KB/sec) µε Z-CLV
• DVD-R DL: 4X (5400KB/sec) µε CLV
• CD-R: 48x (7200KB/sec) µε P-CAV

Ταχύτητα επανεγγραφής
• DVD+RW: 8X (10800KB/sec) µε CLV
• CD-RW: 24X (3600KB/sec) µε Z-CLV σε δίσκο 

τύπου UltraSpeed
• DVD-RW: 6X (8100KB/sec) µε CLV

Ταχύτητα ανάγνωσης
• DVD ROM: 16X (21600KB/sec) µε CAV
• CD-R: 48X (7200KB/sec) µε CAV
• Μέγεθος µνήµης προσωρινής αποθήκευσης: 2MB

Συνδεσιµότητα
• ∆ιασύνδεση: ∆ιασύνδεση IDE (ATAPI)
• Άλλες συνδέσεις: Είσοδος DC 12 V, Αναλογική 

έξοδος ήχου αριστερά/δεξιά 2x, Υποδοχή 
διασύνδεσης IDE, Βραχυκυκλωτήρας επιλ.κύριου/
εξαρτηµ.

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play

Απαιτήσεις συστήµατος
• Χώριτικότητα σκληρού δίσκου: 650MB
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows® 

2000 και XP
• Επεξεργαστής: Επεξεργαστής Pentium 3 450 

MHz ή ταχύτερος
• Μνήµη RAM: 128MB

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ) σε ίντσες: 

145X170X41,3 mm
• Βάρος προϊόντος: <0,9kg κ.

Τάση
• Τύπος µετασχηµατιστή: DC 5 V/12 V
• Κατανάλωση ρεύµατος: 12 W W

Τεχνικές προδιαγραφές
• Υγρασία: 5 - 90 % σχετική υγρασία (χωρίς 

συµπύκνωση)
• Κλίµακα θερµοκρασίας λειτουργίας: 5 - 50 °C
• Χρόνος πρόσβασης: CD: <120msec (τυπική), 

DVD: <140msec (τυπική)
• Πρότυπα ασφαλείας: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Πρότυπα EMC: EN55022

∆εδοµένα συσκευασίας
• 12NC: 908210005952
• EAN/UPC/GTIN: 8710895928069
• Μικτό βάρος: 0,9 κ.
• Ύψος: 41.3 χιλ.
• Μήκος: 17" χιλ.
• Πλάτος: 145 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 8710895928076
• Μικτό βάρος: 11 κ.
• Μήκος: 367 χιλ.
• Πλάτος: 367 χιλ.
• Ύψος: 246 χιλ.
• Ποσότητα: 10

Εξωτερική συσκευασία 2
• Μικτό βάρος: 570 κ.
• Μήκος: 1130 χιλ.
• Πλάτος: 1130 χιλ.
• Ύψος: 1842 χιλ.
• Ποσότητα: 630
•
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