
dnoducho majstrovský výk
Je
Dvojform

16 x dvojfor

DVD+R a 4

a 8 x rýchlos

Buďte
• 8,5 G
• Dvo

Mimo
• Bezp
• Dyn
• Na p
• Najl

Majstr
• 16 x
• 8 x z

Pohod
• Nas
• Plug
on
átová mechanika pre 8 x zápis na médiá DVD+R DL

mátová mechanika kombinuje 8 x rýchlosť zapisovania dvojvrstvových 

 x rýchlosť zapisovania dvojvrstvových DVD-R na 8,5 GB dvojvrstvové médiá 

ť prepisovania na médiá DVD+RW

 svedkom najnovšej technológie
B úložná kapacita na jednostrannom disku s dvojitou vstvou

jvrstvová zapisovacia mechanika na +R a -R, DL médiá

riadna spoľahlivosť a mohutnosť
ečné a spoľahlivé prepisovanie bez prerušenia
amická kalibr. zaisťuje kvalitu zápisu na vysokorých. DVD
rehr. DVD vo všetkých mechanikách a príd. zariadeniach.

epšia kvalita zapisovania pri vysokej rýchlosti DVD

ovský výkon
 najvyššia rýchlosť zápisu na DVD+R/-R
apisovanie na DVD+R DL

lie
tavte a používajte na akomkoľvek počítači alebo laptope
 & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu
 

Philips
Základná interná 
mechanika

DVD
16 x Prepisovačka

SPD2400GM



 

Rýchlosť zapisovania
• DVD+R: 16 x (21600 KB/s) maximálne pomocou 

CAV
• DVD-R: 16 x (21600 KB/s) maximálne pomocou 

CAV
• DVD+R DL: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
• DVD-R DL: 4 x (5 400 KB/s) pomocou CLV
• CD-R: 48 x (7200 KB/s) pomocou P-CAV

Rýchlosť prepisovania
• DVD+RW: 8 x (10 800 KB/s) pomocou CLV
• CD-RW: 24 x (3600 KB/s) pomocou Z-CLV pri 

diskoch UltraSpeed
• DVD-RW: 6 x (8 100 KB/s) pomocou CLV

Rýchlosť čítania
• DVD ROM: 16 x (21 600 KB/s) pomocou CAV
• CD-R: 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
• Veľkosť vyrovnávacej pamäte: 2 MB

Pripojiteľnosť
• Rozhranie: Rozhranie IDE (ATAPI)
• Iné pripojenia: 12 V DC napájanie, Analógový 

audio Ľavý/Pravý výstup 2x, Konektor rozhrania 
IDE, Výber premostenia Master/Slave

Pohodlie
• Jednoduchá inštalácia: Plug & Play

Systémové požiadavky
• Miesto na pevnom disku: 650 MB
• PC OS: Windows® 2000 a XP
• Procesor: Pentium 3 450 MHz alebo rýchlejší
• Pamäť RAM: 128 MB

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV), v palcoch: 145 x 170 

x 41,3 mm
• Hmotnosť produktu: < 0,9 kg kg

Napájanie
• Typ adaptéra: DC 5V/12V
• Spotreba energie: 12 W W

Technické špecifikácie
• Vlhkosť: 5 - 90 %RH (žiadna kondenzácia)
• Prevádzkový rozsah teploty: 5 - 50 °C
• Čas prístupu: CD: <120msek (typicky), DVD: 

<140msek (typicky)
• Bezp. normy: EN60950, EN60825,UL1950
• Normy EMC: EN55022

Údaje o balení
• 12 NC: 908210005952
• EAN/UPC/GTIN: 8710895928069
• Hmotnosť brutto: 0.9 kg
• Výška: 41 3 mm
• Dĺžka: 170 mm
• Šírka: 145 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 8710895928076
• Hmotnosť brutto: 11 kg
• Dĺžka: 367 mm
• Šírka: 367 mm
• Výška: 246 mm
• Množstvo: 10

Vonkajší obal 2
• Hmotnosť brutto: 570 kg
• Dĺžka: 1130 mm
• Šírka: 1130 mm
• Výška: 1842 mm
• Množstvo: 630
•
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