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Szybkość zapisu
• DVD+R: 20X (27 000 KB/s)
• DVD-R: 20X (27 000 KB/s)
• DVD+R DL: 16X (21 600 KB/s)
• DVD-R DL: 12X (16 200 KB/s)
• CD-R: 48X (7200 KB/s)
• DVD-RAM: 12X (16 200 KB/s)

Szybkość nagrywania płyt CD-RW i 
DVD+RW
• DVD+RW: 8X (10 800 KB/s)
• DVD-RW: 6X (8100 KB/s)
• CD-RW: 32X (4800 KB/s)

Szybkość odczytu
• DVD-ROM: 16X (21 600 KB/s)
• CD-R: 48X (7200 KB/s)
• DVD-RAM: 12X (16 200 KB/s)
• Czas dostępu: 140
• Rozmiar bufora: 2 MB

Możliwości połączeń
• Interfejs: Interfejs IDE (ATAPI)
• Inne połączenia: Wejście prądu stałego 12 V, 

Wyjście analogowe audio L/P, złącze zasilania 
napięcia stałego, Cyfrowe wyjście audio, Złącze 
interfejsu IDE, Zworka ustawień Master/Slave

Udogodnienia
• Łatwa instalacja: Plug & Play

Wymagania systemowe
• Pojemność dysku twardego: 650 MB
• System operacyjny komputera: Windows® XP, 

2000 SP4, ME, NT, 98 SE
• Procesor: Pentium 4 1,3 GHz lub szybszy
• Pamięć RAM: 128 MB

Specyfikacja techniczna
• Wilgotność: 20–80% RH (bez skraplania)
• Zakres temperatur eksploatacji: 5–50 °C
• Zakres temperatur przechowywania: -40 - 80 °C
• Standardy bezpieczeństwa: EN60950, EN60825, 

UL1950
• Standardy EMC: EN55022, EMS55024, FCC część 
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Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 9,72 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

48 x 47 x 22 cm
• Waga netto: 8,82 kg
• Ciężar opakowania: 0,9 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

22,8 x 20,5 x 9,1 cm
• Waga brutto: 1,097 kg
• Waga netto: 0,882 kg
• Ciężar opakowania: 0,215 kg
•

Wewnętrzna nagrywarka
DVD 20x Nagrywarka
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