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Скорост на запис
• DVD+R: максимум 20x (24000 KB/sec) с CAV
• DVD-R: максимум 20x (24000 KB/sec) с CAV
• DVD+R DL: 8X (10800KB/sec) със Z-CLV
• DVD-R DL: 8X (10800KB/sec) със Z-CLV
• CD-R: 48X (7200KB/sec) с CAV
• DVD-RAM: 12X (16200KB/sec) с PCAV

Скорост на презапис
• DVD+RW: 8X (10800KB/sec) с CLV
• DVD-RW: 6X (8100KB/sec) с CLV
• CD-RW: максимум 24X (3600 KB/sec) със Z-

CTV и диск UltraSpeed

Скорост на четене
• DVD ROM: 16X (21600KB/sec) с CAV
• CD-R: 48X (7200KB/sec) с CAV
• RAM: 12X (16200KB/sec) с PCAV
• Време на достъп: 140
• Размер на буфера: 2 MB

Възможности за свързване
• Интерфейс: SATA
• Други връзки: 12 V DC вход, Аналогов изход за 

звук ляв/десен

Удобство
• Лесно инсталиране: Plug & Play

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

2000 SP4, ME, NT, 98 SE

• Процесор: Процесор Pentium 4 1,3GHz или по-
добър

• RAM памет: 128 MB

Технически спецификации
• Влажност: 20 - 80 % отн. влажност (без 

кондензация)
• Диапазон на работната температура: 5 - 50 °C
• Температурен диапазон (съхраняване): -40 - 

80 °C
• Стандарти на безопасност: EN60950, 

EN60825,UL1950
• EMC стандарти: EN55022, EMS55024, FCC Part 

15

Външен кашон
• EAN: 87 12581 35902 7
• Бруто тегло: 9,72 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 48 x 47 x 22 см
• Нето тегло: 8,82 кг
• Брой потребителски опаковки: 10
• Тегло с опаковката: 0,9 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

22,8 x 20,5 x 9,1 см
• EAN: 87 12581 35901 0
• Бруто тегло: 1,097 кг
• Нето тегло: 0,882 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло с опаковката: 0,215 кг
•

Вътрешно устройство
вътрешен 20x Презаписващо устройство

Спецификации

Дата на издаване  
2009-02-12

Версия: 2.0.3

12 NC: 8670 000 33293
EAN: 87 12581 35901 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
SPD2

Акценти

Динамич
Динамично
качествот
устройств

Двуформ
Ново устр
носители 

Plug & Pl
Plug & Play 
добавите 
да трябва
процедура

Безпроб
Seamless L
дисковете

Капаците
Едностран
съхранение

DVD RAM
Поддържа
това устр
на CD, DVD
513BD

 на про

но калиб
то калибр
о на запис
а.

атно уст
ойство, по
+R и -R 8,5

ay
ви дава въз
нов компон
 да изпълн
 или техни

лемна вр
ink предпаз
 поради гр

т на съх
ен двуслое
 8,5 GB

 се формат
ойство мн
 ROM и D
риране
иране оптимизира 
 на DVD при бързи DVD+RW 

ройство за +/- DL запис
зволяващо запис на двуслойни 
 GB

можност да инсталирате или 
ент и той да проработи, без 
явате сложна инсталационна 
чески анализ.

ъзка
ва от повреждане на 

ешки при запис

ранение 8,5 GB
н диск с капацитет на 

ът DVD RAM, което прави от 
огостандартно с поддръжка 
VD RAM.
/10

дукта

http://www.philips.com

