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Rýchlosť zapisovania
• DVD+R: 20 x (27 000 KB/s)
• DVD-R: 20 x (27 000 KB/s)
• DVD+R DL: 16 x (21 600 KB/s)
• DVD-R DL: 12 x (16 200 KB/s)
• CD-R: 48 x (7 200 KB/s)
• DVD-RAM: 12 x (16 200 KB/s)

Rýchlosť prepisovania
• DVD+RW: 8 x (10 800 KB/s)
• DVD-RW: 6 x (8 100 KB/s)
• CD-RW: 32 x (4 800 KB/s)

Rýchlosť čítania
• DVD ROM: 16 x (21 600 KB/s)
• CD-R: 48 x (7 200 KB/s)
• RAM: 12 x (16 200 KB/s)
• Čas prístupu: 140
• Veľkosť vyrovnávacej pamäte: 2 MB

Pripojiteľnosť
• Rozhranie: SATA
• Iné pripojenia: 12 V DC napájanie, Analógový 

audio Ľavý/Pravý výstup, Sieťový konektor DC, 
Výstup digitálneho audia, Konektor rozhrania IDE, 
Výber premostenia Master/Slave

Vybavenie a vlastnosti
• Jednoduchá inštalácia: Plug & Play

Systémové požiadavky
• Miesto na pevnom disku: 650 MB
• Operačný systém počítača: Windows® Vista, XP, 

2000 SP4, ME, NT, 98 SE
• Procesor: Procesor Pentium 4 1,3 GHz alebo 

rýchlejší
• Pamäť RAM: 128 MB

Technické špecifikácie
• Vlhkosť: 20 - 80 %RH (žiadna kondenzácia)
• Prevádzkový rozsah teploty: 5 - 50 °C
• Rozsah teploty skladovania: -40 - 80 °C
• Bezp. normy: EN60950, EN60825,UL1950
• Normy EMC: EN55022, EMS55024,FCC Part 15

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 9,72 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 48 x 47 x 22 cm
• Čistá hmotnosť: 8,82 kg
• Hmotnosť obalu: ,9 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

22 8 x 20,5 x 9,1 cm
• Hmotnosť brutto: 1,097 kg
• Čistá hmotnosť: ,882 kg
• Hmotnosť obalu: ,215 kg
•
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