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Viteză de inscripţionare
• CD-R: 48X (7200 KB/sec), CAV
• DVD+R: 18X (24300 KB/sec), CAV
• DVD+R DL: 8X (10800 KB/sec), Z-CLV
• DVD-R: 18X (24300 KB/sec), CAV
• DVD-R DL: 8X (10800 KB/sec), Z-CLV
• DVD-RAM: 12X (16200 KB/sec), P-CAV

Viteză de reinscripţionare
• CD-RW: 24X (3600 KB/sec), CAV
• DVD+RW: 8X (10800KB/sec), CLV
• DVD-RW: 6X (8100 KB/sec), CLV

Viteză de citire
• Timp de acces: 160ms
• Dimensiune buffer: 2 MB
• CD-R: 48X (7200 KB/sec), CAV
• DVD-ROM: 16X (21600 KB/sec), CAV
• DVD-RAM: 5X (6750 KB/sec), P-CAV

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

interfaţă IDE, Jumper Master/Slave, Ieșire audio 
analogic S/D, Conector pentru alimentare CC, 
Ieșire audio digital

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

Cerinţe sistem
• Spaţiu pe hard disk: 650 MB
• PC OS: Windows® XP, 2000 SP4
• Procesor: Procesor Pentium 4 de 1,3 GHz sau mai 

bun
• memorie RAM: 128 MB

Dimensiuni
• Greutate produs: <0,9 kg
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 146 x 170 x 42 mm

Specificaţii tehnice
• Umiditate: 15 - 80% RH (fără condensare)
• Interval temperatură de funcţionare: 5 - 50 °C
• Standarde de siguranţă: EN60950, 

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

Partea 15
• Interval temperatură de stocare: -40 - 65 °C

Cutie interioară
• 12NC: 8670 000 27147
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31708 9
• Greutate brută: 0,9 kg
• Înălţime: 324 mm
• Lungime: 165 mm
• Cantitate: 1
• Lăţime: 146 mm

Cutie exterioară
• 12NC: 867000027147
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31711 9
• Greutate brută: 9,1 kg
• Înălţime: 244 mm
• Lungime: 363 mm
• Cantitate: 10
• Lăţime: 363 mm

Cutie exterioară 2
• 12NC: 8670 000 27147
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31714 0
• Cantitate: 128

Informaţii ambalaj
• 12NC: 867000027147
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31708 9
• Greutate brută: 0,9 kg
• Înălţime: 324 mm
• Lungime: 165 mm
• Lăţime: 146 mm
•
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