
dnoduše vynikající výkon!
Je
Zapis. m

Váš disk, váš

označení od

Extré
• Dyn
• Bezp

Vynik
• Max
• Přep
• Úlož
• Mec

Důkaz
• Zapi

Pohod
• Vypa
• Stač
echanika pro duální disky a tiskárna štítků v jednom

 projekt. Proč psát rukou, když můžete vytvořit své vlastní profesionální 

rážející vaše vzpomínky.

mní spolehlivost a robustnost
amická kalibrace zajišťuje kvalitní zápis při vysoké rychlosti
ečné a spolehlivé přepisování s funkcí Seamless Link

ající výkon
imálně 16x rychlost zápisu na DVD+R/-R
isovací mechanika DVD podporující 16x DVD-R
ná kapacita 8,5 GB na jednostranném, dvouvrstvém disku
hanika s funkcí lightScribe

 nejmodernější technologie
sovací mechanika pro dvouvrstvá média +R, -R a DL

lí
lovací mechanika disků CD a DVD a potiskovací mechanika v jednom

í jen otočit disk a označit je ve 3 krocích
 

Philips
Interní mechanika verze 
Bulk

DVD
16x Zapisovací mechanika

SPD6000BM



 

Rychlost zápisu
• DVD+R: 16× (21 600 KB/sec) maximum u CAV
• DVD-R: 16× (21 600 KB/sec) maximum u CAV
• DVD+R DL: 8× (10 800 KB/sec) u Z-CLV
• DVD-R DL: 4× (5 400 KB/sec) u CLV
• LightScribe: 1,6× média DVD+R, 1,6× média CDR
• CD-R: 48× (7 200 KB/sec) u P-CAV

Rychlost přepisu
• DVD+RW: 8× (10 800 KB/sec) u CLV
• CD-RW: 24× (3 600 KB/sec) u Z-CLV 

vysokorychlostních disků
• DVD-RW: 6× (8 100 KB/sec) u CLV

Rychlost čtení
• DVD-ROM: 16× (21 600 KB/sec) u CAV
• CD-R: 48× (7 200 KB/sec) u CAV
• Velikost vyrovnávací paměti: 2 MB

Možnosti připojení
• Rozhraní: Rozhraní IDE (ATAPI)
• Další připojení: Vstup pro napájení 12 V DC, 

Analogový audio výstup levý/pravý 2x, Konektor 
rozhraní IDE, Můstek Master/Slave

Pohodlí
• Snadná instalace: Standard Plug & Play
• Snadné použití: Příručka Jak na to? krok po kroku

Systémové požadavky
• Místo na pevném disku: 650 MB
• Operační systém PC: Windows® 2000 a XP
• Procesor: Procesor Pentium 4 1,3 GHz nebo vyšší
• paměť RAM: 128 MB

Rozměry
• Rozměry výrobku (ŠxHxV) mm: 145 x 170 x 

41,3 mm
• Hmotnost výrobku: <0,9 kg kg

Spotřeba
• Typ adaptéru: 5 V / 12 V (stejnosm.)
• Spotřeba elektrické energie: 12 W W

Technické údaje
• Vlhkost: 5 - 90 % rel. vlhk. (bez kondenzace)
• Rozsah provozní teploty: 5 - 50 °C
• Bezpečnostní normy: EN60950, EN60825, 

UL1950
• Doba přístupu: CD: <120 ms (typicky), DVD: 

<140 ms (typicky)
• Normy EMC: EN55022, EMS55024, FCC Part 15

Údaje na obalu
• 12NC: 908210008104
• EAN/UPC/GTIN: 8710895963183
• Hrubá hmotnost: 0,9 kg
• Výška: 41,3 mm
• Délka: 170 mm
• Šířka: 145 mm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 8710895963190
• Hrubá hmotnost: 11 kg
• Délka: 52,6 mm
• Šířka: 41,2 mm
• Výška: 27 mm
• Množství: 10

Vnější obal 2
• Množství: 630
•
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