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γγραφής διπλού φορµά & εκτύπωσης ετικετών σε µία µονάδα

ετε µε το χέρι; ∆ηµιουργήσετε την δική σας επαγγελµατική ετικέτα που 

ις αναµνήσεις σας.

τη αξιοπιστία και δύναµη
µική βαθµονόµηση για ποιότητα εγγραφής µε υψηλή ταχύτητα
αλής και αξιόπιστη επανεγγραφή µε λειτουργία Seamless Link

ρη απόδοση
υφαία ταχύτητα εγγραφής 16X σε DVD+R/-R
 ReWriter που υποστηρίζει ταχύτητα εγγραφής DVD-R 16X
ητικότητα αποθήκευσης 8,5 GB σε δίσκο διπλής επίστρωσης 1 όψης
άδα µε λειτουργία lightScribe

 µάρτυρες της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας
άδα εγγραφής διπλής επίστρωσης για µέσα +R και -R, DL

ία
αφή CD και DVD & εκτύπωση ετικετών σε µία συσκευή
ώς αναποδογυρίστε το δίσκο και δηµιουργήστε ετικέτα µε 3 βήµατα
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Ταχύτητα εγγραφής
• DVD+R: 16X(21600KB/sec) το µέγιστο µε CAV
• DVD-R: 16X(21600KB/sec) το µέγιστο µε CAV
• DVD+R DL: 8X (10800KB/sec) µε Z-CLV
• DVD-R DL: 4X (5400KB/sec) µε CLV
• LightScribe: Μονάδα DVD+R 1,6X, Μονάδα 1,6Χ 

CDR
• CD-R: 48x (7200KB/sec) το µέγιστο µε P-CAV

Ταχύτητα επανεγγραφής
• DVD+RW: 8X (10800KB/sec) µε CLV
• CD-RW: 24X (3600KB/sec) µε Z-CLV σε δίσκο 

τύπου UltraSpeed
• DVD-RW: 6X (8100KB/sec) µε CLV

Ταχύτητα ανάγνωσης
• DVD-ROM: 16X (21600KB/sec) µε CAV
• CD-R: 48X (7200KB/sec) µε CAV
• Μέγεθος µνήµης προσωρινής αποθήκευσης: 2MB

Συνδεσιµότητα
• ∆ιασύνδεση: ∆ιασύνδεση IDE (ATAPI)
• Άλλες συνδέσεις: Είσοδος DC 12 V, 2 έξοδοι 

αναλογικού ήχου L/R, Υποδοχή διασύνδεσης IDE, 
Βραχυκυκλωτ. επιλ. κύριας/εξαρ. µον.

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play
• Ευκολία στη χρήση: Εγχειρίδιο οδηγιών, βήµα 

προς βήµα

Απαιτήσεις συστήµατος
• Χώρος στο σκληρό δίσκο: 650MB
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows® 

2000 και XP
• Επεξεργαστής: Pentium 4 1,3 GHz ή ισχυρότερη 

CPU
• Μνήµη RAM: 128 MB

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΜxΒxΥ) σε ίντσες: 

145X170X41,3 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: <0,9 κιλά κ.

Ρεύµα
• Τύπος τροφοδοτικού: DC 5 V/12 V
• Κατανάλωση ρεύµατος: 12 W W

Τεχνικές προδιαγραφές
• Υγρασία: 5 - 90 % RH (χωρίς συµπύκνωση)
• Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας: 5 - 50 ° C
• Πρότυπα ασφαλείας: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Χρόνος πρόσβασης: CD: <120msec (τυπική), 

DVD: <140msec (τυπική)
• Πρότυπα EMC: EN55022, EMS55024,FCC Part 15

∆εδοµένα συσκευασίας
• 12NC: 908210008104
• EAN/UPC/GTIN: 8710895963183
• Μικτό βάρος: 0,9 κ.
• Ύψος: 41,3 χιλ.
• Μήκος: 170 χιλ.
• Πλάτος: 145 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 8710895963190
• Μικτό βάρος: 11 κ.
• Μήκος: 52,6 χιλ.
• Πλάτος: 41,2 χιλ.
• Ύψος: 27 χιλ.
• Ποσότητα: 10

Εξωτερική συσκευασία 2
• Ποσότητα: 630
•

Μη συσκευασµένη εσωτερική µονάδα
DVD 16x Συσκευή επανεγγραφής

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2009-02-12

Έκδοση: 3.0.5

12 NC: 9082 100 08104
EAN: 87 10895 96318 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
SPD6

Κύρια ση

∆υναµική
Η δυναµική
εγγραφής D
ταχύτητας.

Seamless
Η λειτουργ
δίσκων που

Ταχύτητα
Κορυφαία τ
και DVD-R

Ταχύτητα
Ταχύτητα ε

Χωρητικό
Αποθήκευσ
ποιότητας D

LightScri
Με την τεχ
µαρκαδόρο
παρελθόν! 
επανεγγράψ
τοποθετήστ
φανταστικέ
εµφάνισης.
συνδυάσετε
κάνετε µετ
µπορείτε να
φωτογραφί
αρχειοθετή

Μονάδα ε
Νέα µονάδ
+R όσο και
χωρητικότη

Συσκευή 
Η τεχνολογ
εκτύπωσης
DVD που δ

Εύκολη δη
Αναποδογυ
πραγµατοπο
όχι µόνο κα
σας µουσικ
ποιότητας χ
000BM

µεία προ

 βαθµονό
 βαθµονόµη
VD των µο

 Link
ία Seamless
 προκαλείτα

 εγγραφή
αχύτητα εγ

 εγγραφή
γγραφής D

τητα απο
η δεδοµένω
VD σε δίσκ

be
νολογία Ligh
ι και τα δύσ
Απλώς αναπ
ιµο CD ή D

ε το ξανά σ
ς ετικέτες ε
 Με το παρ
 κείµενο µε
αγενέστερε
 βρίσκετε τ

ες και τα αρ
σει πιο εύκο

γγραφής 
α που δίνει 
 σε -R µέσα
τας 8,5 GB

εγγραφής
ία LightScri
 ετικετών σ
ιαθέτετε.

µιουργία
ρίστε το δίσ
ιήσει εγγρα
ταγράφετε 
ή, αλλά απο
ωρίς να γρά
µηση
ση βελτιστοποιεί την ποιότητα 
νάδων δίσκων DVD+RW υψηλής 

 Link παρεµποδίζει την απώλεια 
ι από σφάλµατα εγγραφής

ς 16X σε DVD+R/-R
γραφής 16X σε δίσκους DVD+R 

ς σε DVD-R 16X
VD-R 16x

θήκευσης 8,5 GB
ν έως 8,5 GB ή 4 ώρες βίντεο 
ο διπλής επίστρωσης 1 όψης

tScribe Direct Disc Labeling οι 
χρηστα αυτοκόλλητα είναι πια 
οδογυρίστε το εγγράψιµο/
VD µε την ειδική επίστρωση, 
τη µονάδα και δηµιουργήστε 
παγγελµατικής ποιότητας και 
εχόµενο λογισµικό µπορείτε να 
 σχέδια της προτίµησής σας και να 
ς προσθήκες στην ετικέτα. Έτσι, 
ις ταινίες, τη µουσική, τις 
χεία δεδοµένων που έχετε 
λα από ποτέ.

διπλού φορµά σε +/- DL
τη δυνατότητα εγγραφής τόσο σε 
 διπλής επίστρωσης, 

 & εκτυπωτής σε ένα
be προσθέτει δυνατότητες 
τις συσκευές εγγραφής CD και 

 ετικετών
κο και η συσκευή θα 
φή της ετικέτας στο δίσκο. Έτσι, 
τις αναµνήσεις και την ψηφιακή 
κτάτε ετικέτες επαγγελµατικής 
ψετε λέξη.
/00

ϊόντος

http://www.philips.com

