
erformanţe pur și simplu superioar
P
Format d

Discul dvs., p

etichetă pro

Desco
• Wri

Perfo
• Unit
• Vite
• Unit
• Cap

Fiabili
• Asig
• Rein

Confo
• Unit
• Înto
e
ublu cu inscriptor și imprimantă de etichete

roiectul dvs. De ce să folosiţi scrisul de mână când puteţi crea propria dvs. 

fesională care să vă reflecte amintirile!

periţi cea mai recentă tehnologie
ter dublu strat pentru suporturi media DL +R și -R

rmanţe superioare
ate cu funcţie LightScribe
ză de scriere maximă 16X pe DVD+R/-R
ate DVD ReWriter cu viteză de scriere 16X pe DVD-R
acitate de stocare de 8,5 GB pe un disc dublu strat cu o singură faţă

tate și robusteţe în condiţii extreme
ură calitatea inscripţionării la viteze mari ale DVD-ului
scripţionare sigură cu Seamless Link

rt
ate de scriere CD & DVD și imprimantă
arceţi discul și etichetaţi-l cu manualul cu 3 etape
 

Philips
Unitate internă

DVD
16x ReWriter

SPD6000FO



 

Medii de stocare
• Viteze de înregistrare: 16x pt. DVD+R, 40x CD-

R, 2.4x pt. DVD+R DL, 8x pt. DVD-R
• Viteze de citire: 16x pt. DVD-ROM, 10x pt. 

DVD+R DL, 10x pt. DVD+R, 10x pt. DVD+RW, 
10x pt. DVD-R, 10x pt. DVD-RW, 40x pt. CD-R, 
32x pt. CD-RW

• Capacitate disc: DVD+R DL 8,5 GB, DVD+R/R 
4,7 GB

• Mediu de înregistrare: CD-uri de 8 cm (numai 
orizontal), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R 
dublu strat, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

• Viteze de reinscripţionare: 4x pt. DVD+RW, 4x 
pt. DVD-RW, 24x CD-RW

• Formate acceptate: Discuri de 8 cm, CD-Audio, 
CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-Recordable, 
CD-Rewritable, CD-ROM, CD-Text, DVD+R, 
DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, 
Photo CD, DVD+R DL

• Moduri de inscripţionare: Disc at once (DAO), 
Fixed packet, Multi Session (MS), Over-burn 
writing, Packet writing, Raw mode burning, 
Session at once (SAO), Track at once (TAO), 
Variable packet

• Format de înregistrare: UDF and ISO 9660
• Timp de acces (tipic): 120 ms pt. CD, 140 ms pt. 

DVD
• Compatibil Mass Storage

Conectivitate
• Alte conexiuni: Intrare 12 V CC, Ieșire audio 

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

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

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

ROM cu software + manual, Ghid de instalare 
rapidă, Manual de utilizare, Discuri LightScribe

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

Cerinţe sistem
• Spaţiu pe hard disk: 500 MB
• PC OS: Windows® 2000 și XP
• Procesor: Pentium III 500 MHz sau superior
• Memorie RAM: 128 MB

Dimensiuni
• Dimensiune produs (LxAxÎ) inch: 20x15x4 cm
• Greutate produs: 0.95 kg

Alimentare
• Tip adaptor: CC 5V/12V
• Consum: 25 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)
•

Unitate internă
DVD 16x ReWriter

Specificaţii

Data apariţiei 2007-08-04

Versiune: 1.0

12 NC: 9082 100 08069
EAN: 87 10895 96208 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
SPD6

Caracte

LightScri
Noul sistem
inutile mark
trebuie dec
reintroduce
de calitate, 
elemente g
elemente la
mai ușor să
de date dor

Calibrare
Calibrarea d
DVD-urilor,

Writer cu
O unitate n
media dubl

Viteză de
Viteză de s
DVD-R

Unitate d
Tehnologia 
inscripţiona
și DVD.

Etichetar
Este suficie
eticheta dvs
vă veţi pute
avea și o et

Seamless
Seamless L

Capacita
Disc dublu 
stocare de 
000FO

ristici pr

be
 de eticheta
erele și etic

ât să întoar
ţi în unitate
la nivel prof
rafice, și pu
 o dată viito
 găsiţi filme
ite.

 dinamic
inamică op

 pentru unit

 format 
ouă care pe
u strat +R ș

 scriere 1
criere maxim

e scriere
LightScribe 
re a etichet

e ușoară
nt să răsuci
. personală
a scrie mem
ichetă profe

 Link
ink previne 

te de stoc
strat cu o s
8,5 GB
re a discurilor LightScribe va face 
hetele autocolante. Nu mai 
ceţi CD-ul sau DVD-ul, să-l 
, și veţi putea inscripţiona etichete 
esional. Puteţi să combinaţi text și 
teţi inclusiv să adăugaţi noi 
are. Cu acest sistem, vă va fi mult 
le, muzica, fotografiile și fișierele 

ă
timizează calitatea inscripţionării 
ăţile DVD+RW de mare viteză.

dublu pentru +/- DL
rmite inscripţionarea pe suporturi 
i -R de 8,5 GB

6X pe DVD+R/-R
ă 16X pe discuri DVD+R și 

 și imprimantă
adaugă posibilitatea de 
elor cu unitatea dvs. de scriere CD 

ţi discul, iar aparatul va scrie 
 pe disc. În acest fel, nu numai că 
oriile și muzica digitală, ci veţi 
sională în locul scrisului de mână.

erorile de inscripţionare

are de 8,5 GB
ingură faţă cu o capacitate de 
/00

incipale 
produs


