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Скорост на запис
• DVD+R: максимум 16X (21600KB/sec) с CAV
• DVD-R: максимум 16X (21600KB/sec) с CAV
• DVD+R DL: 8X (10800KB/sec) със Z-CLV
• DVD-R DL: 4X (5400KB/sec) с CLV
• CD-R: 48X (7200KB/sec) с P-CAV

Скорост на презапис
• DVD+RW: 8X (10800KB/sec) с CLV
• CD-RW: 24X (3600KB/sec) със Z-CLV и диск 

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

Скорост на четене
• DVD ROM: 16X (21600KB/sec) с CAV
• CD-R: 48X (7200KB/sec) с CAV
• Размер на буфера: 2 MB

Възможности за свързване
• Интерфейс: Интерфейс IDE (ATAPI)
• Други връзки: 12 V DC вход, Аналогов аудио 

изход ляв/десен 2x, Съединител за интерфейс 
IDE, Мостче за избор на главен/подчинен

Удобство
• Лесно инсталиране: Plug & Play

Изисквания към системата
• Капацитет на твърдия диск: 650 MB
• Операционна система на PC: Windows® 2000 

и XP
• Процесор: Pentium 3450 MHz или по-бърз
• RAM памет: 128 MB

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ) инча: 

145X170X41,3 мм
• Тегло на изделието: <0,9 кг kg

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

Технически спецификации
• Влажност: 5 - 90 %RH (без кондензация)
• Диапазон на работната температура: 5 - 50 °C
• Време на достъп: CD: <120 мсек (типично), 

DVD: <140 мсек (типично)
• Стандарти на безопасност: EN60950, 

EN60825,UL1950
• EMC стандарти: EN55022

Данни за опаковката
• 12NC: 908210005952
• EAN/UPC/GTIN: 8710895928069
• Бруто тегло: 0,9 kg
• Височина: 41 3 mm
• Дължина: 170 mm
• Ширина: 145 mm

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 8710895928076
• Бруто тегло: 11 kg
• Дължина: 367 mm
• Ширина: 367 mm
• Височина: 246 mm
• Количество: 10

Външен кашон 2
• Бруто тегло: 570 kg
• Дължина: 1130 mm
• Ширина: 1130 mm
• Височина: 1842 mm
• Количество: 630
•
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