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Skrivehastighed
• DVD-R: 16 x (21600 Kb/sek.) maksimum med 

CAV
• DVD-R: 16 x (21600 Kb/sek.) maksimum med 

CAV
• DVD+R DL: 8 x (10800 Kb/sek.) med Z-CLV
• DVD-R DL: 4 x (5400 Kb/sek.) med CLV
• LightScribe: 1,6x DVD+R-medier, 1,6x CDR-

medier
• CD-R: 48 x (7200 Kb/sek.) med P-CAV

Genskrivningshastighed
• DVD-RW: 8 x (10800 Kb/sek.) med CLV
• CD-RW: 24 x (3600Kb/sek.) med Z-CLV 

UltraSpeed disk
• DVD-RW: 6 x (8100Kb/sek.) med CLV

Læsehastighed
• DVD ROM: 16 x (21600 Kb/sek.) med CAV
• CD-R: 48 x (7200 Kb/sek.) med CAV
• Bufferstørrelse: 2 MB

Tilslutningsmuligheder
• Grænseflade: IDE-grænseflade (ATAPI)
• Andre tilslutninger: 12 V DC, Analog audio L/R 

out 2x, IDE-stik, Master/Slave jumper

Komfort
• Nem installation: Plug and Play
• Brugervenlighed: Trinvis brugervejledning

Software
• Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD 

4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, 
EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: 4 monteringsskruer, CD-

ROM med software + manual, Brugerhåndbog

Systemkrav
• Harddisk-plads: 650 MB
• PC OS: Windows® 2000 og XP
• Processor: Pentium 4 1,3 GHz eller kraftigere 

CPU
• RAM-hukommelse: 128 MB

Mål
• Mål (B x D x H) ("): 145 x 170 x 1,3 mm
• Vægt: < 0,9 kg kg

Strøm
• Adapter: 5 V/12 V DC
• Strømforbrug: 12 W W

Tekniske specifikationer
• Fugtighed: 5 - 90 % RF (ingen kondensering)
• Temperaturområde (drift): 5 - 50 °C
• Sikkerhedsstandarder: EN60950, 

EN60825,UL1950
• EMC-standarder: EN55022, EMS55024,FCC Part 

15
• Adgangstid: Cd: <120 msek (standard), Dvd: <140 

msek (standard)

Emballagedata
• 12 NC: 908210008067
• EAN/UPC/GTIN: 8710895962056
• Bruttovægt: 0,9 kg
• Højde: 41,3 mm
• Længde: 170 mm
• Bredde: 145 mm

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 8710895962056
• Bruttovægt: 1,2 kg
• Højde: 262 mm
• Længde: 104 mm
• Bredde: 213 mm
• Mængde: 1

Ydre indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 8710895962063
• Bruttovægt: 3 kg
• Længde: 35,6 mm
• Bredde: 23 mm
• Højde: 23 mm
• Mængde: 2 mW

Ydre indpakning 2
• Mængde: 104
•
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