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 άνετα στο χαρτοφύλακα ή στην τσάντα του laptop. Η κοµψή της σχεδίαση σε 

ύρο προκαλεί εντύπωση, ενώ είναι ιδανική για χρήση στο σπίτι ή το γραφείο.

ρη και αξιόπιστη εγγραφή
πιστη αντιγραφή και δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας

τη αναλογία αξίας/τιµής
κληρωµένο πακέτο λογισµικού για τον επαγγελµατία χρήστη

τική ευκολία στη χρήση
σθητική οθόνη StartSmart για ευκολία 'ενός κλικ'
τάσταση plug-and-play σε οποιονδήποτε υπολογιστή µέσω θύρας USB 2.0
κληρωµένη σουίτα λογισµικού Nero για απλή µεταφορά και απόθεση
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8x Λεπτή µονάδα ReWriter

SPD4000CC



 

Μέσα αποθήκευσης
• Χρόνος πρόσβασης (τυπικός): 120ms
• Χωρητικότητα δίσκου: 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 

GB DVD+R/R
• Συµβατότητα µε κατηγ. µαζικής αποθήκ.
• Μέγεθος δίσκου: 120 χιλ.
• Μέσα εγγραφής: CD 8cm, CD-R, CD-RW, 

DVD+R, DVD+R διπλής επίστρωσης, DVD+RW, 
DVD-R, DVD-RW

• Υποστηριζόµενα φορµά: CD ήχου, Εγγράψιµο 
CD, Επανεγγράψιµο CD, CD-ROM, CD-Text, 
DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/
RW, Photo CD, Video-CD, DVD+R DL, DVD-R, 
DVD-RW

• Ταχύτητα ανάγνωσης: 24x ανάγνωση CD, 8x 
ανάγνωση DVD

• Λειτουργίες εγγραφής: Disc at once (DAO), Fixed 
packet, Multi Session (MS), Εγγραφή over-burn, 
Εγγραφή packet, Εγγραφή σε raw mode, Session 
at once (SAO), Track at once (TAO), Μεταβλητό 
πακέτο

• DVD+R: 8x
• DVD+RW: 8x
• DVD+R DL: 4x
• DVD-R: 8x
• DVD-RW: 6x
• CD-R: 24x
• CD-RW: 24x

Συνδεσιµότητα
• USB: USB 2.0

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC
• Καλώδιο USB: ναι
• Εγχειρίδιο χρήσεως: ναι

Απαιτήσεις συστήµατος
• Χώρος στο σκληρό δίσκο: 500MB
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows 98 

SE, 2000, ME, XP
• Επεξεργαστής: Pentium III 500 MHz ή ταχύτερος
•

Φορητή µονάδα
DVD 8x Λεπτή µονάδα ReWriter
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