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Viteză de inscripţionare
• DVD+R: Maxim 16X (21600 KB/sec), CAV
• DVD-R: Maxim 16X (21600 KB/sec), CAV
• DVD+R DL: 8X (10800 KB/sec), Z-CLV
• DVD-R DL: 4X (5400 KB/sec), CLV
• LightScribe: Suport DVD+R 1,6X; suport CDR 

1,6X
• CD-R: 48X (7200 KB/sec), P-CAV

Viteză de reinscripţionare
• DVD+RW: 8X (10800KB/sec), CLV
• CD-RW: 24X (3600 KB/sec), Z-CLV la discuri 

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

Viteză de citire
• DVD ROM: 16X (21600 KB/sec), CAV
• CD-R: 48X (7200 KB/sec), CAV
• Dimensiune buffer: 2 MB

Conectivitate
• Interfaţă: Interfaţă IDE (ATAPI)
• Alte conexiuni: Intrare 12 V CC, Ieșire audio 

analogică S/D 2x, Conector interfaţă IDE, Jumper 
Master/Slave

Comoditate
• Ușor de instalat: Plug & Play
• Ușor de utilizat: Manual de instrucţiuni, pas cu pas

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

Accesorii
• Accesorii incluse: 4 șuruburi pt. montare, CD-

ROM cu software + manual, Manual de utilizare

Cerinţe sistem
• Spaţiu pe hard disk: 650 MB
• PC OS: Windows® 2000 și XP
• Procesor: Pentium 4 de 1,3 GHz sau mai bun
• memorie RAM: 128 MB

Dimensiuni
• Dimensiune produs (LxAxÎ) inch: 145 x 170 x 1,3 

mm
• Greutate produs: < 0,9 Kg kg

Alimentare
• Tip adaptor: CC 5V/12V
• Consum: 12 W W

Specificaţii tehnice
• Umiditate: 5 - 90% RH (fără condensare)
• Interval temperatură de funcţionare: 5 - 50 °C
• Standarde de siguranţă: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Standarde EMC: EN55022, EMS55024, FCC 

Partea 15
• Timp de acces: CD: <120 msec (uzual), DVD: 

<140 msec (uzual)

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210008067
• EAN/UPC/GTIN: 8710895962056
• Greutate brută: 0,9 kg
• Înălţime: 41,3 mm
• Lungime: 170 mm
• Lăţime: 145 mm

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 8710895962056
• Greutate brută: 1,2 kg
• Înălţime: 262 mm
• Lungime: 104 mm
• Lăţime: 213 mm
• Cantitate: 1

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 8710895962063
• Greutate brută: 3 kg
• Lungime: 35,6 mm
• Lăţime: 23 mm
• Înălţime: 23 mm
• Cantitate: 2

Cutie exterioară 2
• Cantitate: 104
•
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