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Schrijfsnelheid
• CD-R: 48x (7200 kB/sec) bij CAV
• DVD+R: 16x (21.600 kB/sec) bij CAV
• DVD+R DL: 8x (10.800 kB/sec) bij Z-CLV
• DVD-R: 16x (21.600 kB/sec) bij CAV
• DVD-R DL: 4x (5400 kB/sec) bij CLV
• DVD-RAM: 5x (6750 kB/sec) bij PCAV

Herschrijfsnelheid
• CD-RW: 24x (3600 kB/sec) bij CAV
• DVD+RW: 8x (10.800 kB/sec) bij CLV
• DVD-RW: 6x (8100 kB/sec) bij CLV

Leessnelheid
• Toegangstijd: 160 ms
• Buffergrootte: 2 MB
• CD-R: 48x (7200 kB/sec) bij CAV
• DVD-ROM: 16x (21.600 kB/sec) bij CAV
• RAM: 5x (6750 kB/sec) bij PCAV

Connectiviteit
• Interface: IDE-interface (ATAPI)
• Andere aansluitingen: 12 V DC in, aansluiting voor 

IDE-interface, Master/Slave-omschakeling, 
Analoge audio links/rechts uit, aansluiting voor 
gelijkstroom, Digitale audio uit

Gebruiksgemak
• Gemakkelijk te installeren: Plug & Play
• Gebruiksgemak: Stap voor stap handleiding

Systeemvereisten
• Ruimte op harde schijf: 650 MB
• PC-besturingssysteem: Windows® XP, 2000 SP4
• Processor: Pentium 4-processor, 1,3 GHz of 

hoger
• RAM-geheugen: 128 MB

Afmetingen
• Gewicht van het product: <0,9 kg
• Afmetingen van het product (BxDxH): 146 x 170 

x 42 mm

Technische specificaties
• Vochtigheid: 15% - 80% RH (zonder 

condensvorming)
• Temperatuurbereik in bedrijf: 5 - 50 °C
• Veiligheidsnormen: EN60950, EN60825,UL1950
• EMC-normen: EN55022, EMS55024, FCC deel 15
• Temperatuurbereik voor opslag: - 40 - 65 °C

Binnendoos
• 12NC: 908210007869
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95869 1
• Bruto gewicht: 0,9 kg
• Hoogte: 324 mm
• Lengte: 165 mm
• Hoeveelheid: 1
• Breedte: 146 mm

Omdoos
• 12NC: 908210007869
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95870 7
• Bruto gewicht: 9,1 kg
• Hoogte: 244 mm
• Lengte: 363 mm
• Hoeveelheid: 10
• Breedte: 363 mm

Buitenkant doos 2
• 12NC: 9082 100 07867
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95871 4
• Hoeveelheid: 128

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210007869
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95869 1
• Brutogewicht: 0,9 kg
• Hoogte: 324 mm
• Lengte: 165 mm
• Breedte: 146 mm
•
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