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

 µάρτυρες της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας
ητικότητα αποθήκευσης 8,5 GB σε δίσκο διπλής επίστρωσης 1 όψης
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Ταχύτητα εγγραφής
• CD-R: 24X (3600KB/sec) µε CAV
• DVD+R: 8X (10800KB/sec) µε Z-CLV
• DVD+R DL: 4X (5400KB/sec) µε CLV
• DVD-R: 8X (10800KB/sec) µε Z-CLV
• DVD-R DL: 4X (5400KB/sec) µε CLV
• DVD-RAM: 5X

Ταχύτητα επανεγγραφής
• CD-RW: 24X (3600KB/sec) µε CAV
• DVD+RW: 18X (10800KB/sec) µε ZCLV
• DVD-RW: 6X (8100KB/sec) µε ZCLV

Ταχύτητα ανάγνωσης
• Χρόνος πρόσβασης: 130 χιλιοστά του 

δευτερολέπτου
• Μέγεθος µνήµης προσωρινής αποθήκευσης: 2MB
• CD-R: 24X (3600KB/sec) µε CAV
• DVD-ROM: 8X (10800KB/sec) µε CLV
• DVD-RAM: 1X (1350KB/sec) µε CAV

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play

Ρεύµα
• Τύπος τροφοδοτικού: AC
• Κατανάλωση ρεύµατος: 25 W W

Τεχνικές προδιαγραφές
• Πρότυπα EMC: EN55022, EMS55024,FCC Part 15
• Χρόνος πρόσβασης: DVD: <140msec (τυπική)
• Υγρασία: 10 - 90 % (χωρίς συµπύκνωση)
• Πρότυπα ασφαλείας: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Εύρος θερµοκρασίας αποθήκευσης: -40 - 65 ° C

Απαιτήσεις συστήµατος
• Χώρος στο σκληρό δίσκο: 650MB

• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows 98 
SE, 2000, ME, XP

• Επεξεργαστής: Pentium 4 1,3GHz ή ισχυρότερη 
CPU

• Μνήµη RAM: 128MB

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 47 x 22,5 x 40
• Βάρος προϊόντος: 9,1 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• 12NC: 867000028132
• EAN/UPC/GTIN: 8712581323202
• Μικτό βάρος: 0,1 κ.
• Ύψος: 187 χιλ.
• Μήκος: 102 χιλ.
• Ποσότητα: 1
• Πλάτος: 226 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• 12NC: 8670000028132
• EAN/UPC/GTIN: 8712581323219
• Ύψος: 47 χιλ.
• Μήκος: 22,5 χιλ.
• Ποσότητα: 8
• Πλάτος: 40 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία 2
• Ποσότητα: 120

∆εδοµένα συσκευασίας
• 12NC: 867000028132
• EAN/UPC/GTIN: 8712581323202
• Μικτό βάρος: 0,17 κ.
• Ύψος: 187 χιλ.
• Μήκος: 102 χιλ.
• Πλάτος: 226 χιλ.
•
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