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Rychlost čtení
• CD-ROM: 48x (7200 kB/s)
• DVD-ROM: 16x (21 600 kB/s)
• Doba přístupu: 110 ms
• Velikost vyrovnávací paměti: 2 MB

Rychlost zápisu
• DVD+R: 22x (29 700 kB/s)
• DVD-R: 22x (29 700 kB/s)
• DVD-RAM: 12x (16 200 kB/s)
• DVD+R DL: 16x (21 600 kB/s)
• DVD-R DL: 12x (16 200 kB/s)
• CD-R: 48x (7200 kB/s)

Rychlost přepisu
• DVD+RW: 8x (10 800 kB/s)
• DVD-RW: 6x (8 100 kB/s)
• CD-RW: 32x (4 800 kB/s)

Možnosti připojení
• Rozhraní: Rozhraní SATA

Pohodlí
• Snadná instalace: Standard Plug & Play

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Microsoft Windows® Vista, 

XP, 2000 SP4
• Procesor: Procesor Pentium 4 1,3 GHz nebo vyšší
• paměť RAM: 256 MB
• Místo na pevném disku: 650 MB

Technické údaje
• Rozsah provozní teploty: +5 ... +50 °C
• Rozsah teploty při uskladnění: -40 ... +80 °C
• Vlhkost: 20 ... 80 % rel. vlhk. (bez kondenzace)
• Bezpečnostní normy: EN60950, EN60825
• Normy EMC: EN55022, EN55024

Spotřeba
• Maximální příkon: 5 V ss 1 A / 12 V 2 A
• Spotřeba elektrické energie: max. 25 W

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

14,82 x 4,2 x 17 cm
• Hmotnost: 0,75 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 14,82 x 4,2 x 17 cm
• Hrubá hmotnost: 0,75 kg
• Čistá hmotnost: 0,75 kg
• EAN: 87 12581 44531 7
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 37,8 x 31,7 x 23,8 cm
• Hrubá hmotnost: 10,3 kg
• Čistá hmotnost: 7,5 kg
• Hmotnost obalu: 2,8 kg
• EAN: 87 12581 44532 4
• Počet spotřebitelských balení: 10
•

Interní mechanika verze Bulk, SATA
DVD 22x Zapisovací mechanika
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