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Yazma Hızı
• DVD+R: 16X (21600 KB/sn) - CAV ile maksimum
• DVD-R: 16X (21600 KB/sn) - CAV ile maksimum
• DVD+R DL: 8X (10800 KB/sn) - Z-CLV
• DVD-R DL: 4X (5400 KB/sn) - CLV
• LightScribe: 1.6X DVD+R, 1.6X CDR
• CD-R: 48x (7200 KB/sn) - P-CAV

Tekrar Yazma Hızı
• DVD+RW: 8X (10800 KB/sn) - CLV
• CD-RW: 24X (3600 KB/sn) - Z-CLV UltraSpeed 

diskte
• DVD-RW: 6X (8100 KB/sn) - CLV

Okuma Hızı
• DVD-ROM: 16X (21600 KB/sn) - CAV
• CD-R: 48X (7200 KB/sn) - CAV
• Arabellek boyutu: 2 MB

Bağlanılabilirlik
• Arayüz: IDE arayüzü (ATAPI)
• Diğer bağlantılar: 12 V DC giriş, Analog ses Sol/Sağ 

çıkış 2x, IDE arayüz bağlantısı, Ana/İkincil seçim 
anahtarı

Kullanılabilirlik
• Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır
• Kullanım kolaylığı: Kullanım kılavuzu, adım adım

Sistem Gereksinimleri
• Sabit disk alanı: 650 MB
• PC OS: Windows® 2000 ve XP
• İşlemci: Pentium 4 1.3 GHz veya üzeri İşlemci
• RAM hafıza: 128 MB

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY) inç: 145X170X41,3 mm
• Ürün ağırlığı: <0,9 Kg kg

Güç
• Adaptör tipi: DC 5V/12V
• Güç tüketimi: 12 W W

Teknik özellikler
• Nem oranı: %5 - 90 BN (yoğunlaşmasız)
• Çalışma sıcaklığı aralığı: 5 - 50 °C
• Güvenlik standartları: EN60950, EN60825, 

UL1950
• Erişim süresi: CD: <120 milisaniye (tipik), DVD: 

<140 milisaniye (tipik)
• EMC standartları: EN55022, EMS55024, FCC 
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Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210008104
• EAN/UPC/GTIN: 8710895963183
• Brüt ağırlık: 0,9 kg
• Yükseklik: 41.3 mm
• Uzunluk: 170 mm
• Genişlik: 145 mm

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 8710895963190
• Brüt ağırlık: 11 kg
• Uzunluk: 52,6 mm
• Genişlik: 41,2 mm
• Yükseklik: 27 mm
• Miktar: 10

Dış Karton 2
• Miktar: 630
•
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