
irjoita ja luo nimikkeet suor
K
DVD
Oma levy, o

ammattimais

Uusin
• Asem
• Kaks
• DVD

Ylivoi
• 8,5 G
• Usko

Äärim
• Dyn
• Turv

Käytö
• Polt
• Plug
• Kään
• Kaks
aan 
-levyille samalla laitteella

ma juttu. Miksi enää kirjoittaisit käsin, kun voit luoda levyihisi omat 

et etiketit, jotka tuovat muistosi esiin.

ta tekniikkaa
assa LightScribe-toiminto

ikerroksinen +R-/-R-kirjoitin, DL media
-RAM-muotoa tuetaan

mainen suorituskyky
t:n tallennuskapasiteetti, yksipuolinen kaksikerroksinen levy
maton kirjoitusnopeus 20x

mäistä luotettavuutta ja kestävyyttä
aaminen kalibrointi takaa laadun suurilla nopeuksilla
allinen ja luotettava uudelleenkirjoitus Seamless Linkin avulla

n mukavuus
tava CD/DVD-asema ja etikettitulostin yhdessä laitteessa
 & Play – helppo asentaa
nä levyä ja nimiöi helposti 3-vaiheisen oppaan avulla
i muotoa
 

Philips
Sisäinen asema

DVD
20 x Uudelleenkirjoittava

SPD6005BD



 

Kirjoitusnopeus
• CD-R: 48X (7200 kt/s)
• DVD+R: 20X (27000 kt/s)
• DVD+R DL: 16X (21600 kt/s)
• DVD-R: 20X (27000 kt/s)
• DVD-R DL: 12X (16200 kt/s)
• DVD-RAM: 12X (16200 kt/s)

Uudelleenkirjoitusnopeus
• CD-RW: 24X (3600 kt/s), CAV
• DVD+RW: 8X (10800 kt/s), CLV
• DVD-RW: 6X (8100 kt/s), CLV

Lukunopeus
• Hakuaika: 160 ms
• Puskurin koko: 2 Mt
• CD-R: 48x (7200 kt/s), P-CAV
• DVD-ROM: 16X (21600 kt/s), CAV
• DVD-RAM: 5X (6750 kt/s), PCAV

Liitännät
• Liitäntä: IDE-liitäntä (ATAPI)
• Muut liitännät: 12 V DC-tulo, IDE-liitin, Master/

Slave-valintakytkin, Analoginen äänilähtö (v/o), 
virtaliitin (DC), Digitaalinen äänilähtö

Käytön mukavuus
• Helppo asennus: Plug & Play

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Neljä 

kiinnitysruuvia, CD-ROM sekä ohjelmisto ja 

käyttöopas, LightScribe-levyt, Pika-asennusopas, 
Käyttöopas

Järjestelmävaatimukset
• Kiintolevytila: 650 Mt
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows® Vista, XP, 

2000 SP4, ME, NT, 98 SE
• Suoritin: Pentium 4 -keskusyksikkö vähintään 1,3 

GHz
• RAM-muisti: 128 Mt

Tekniset tiedot
• Kosteus: 15 - 80 % (tiivistymätön)
• Käyttölämpötila: 5 - 50 °C
• Turvallisuusstandardit: EN60950, 

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

15
• Varastointilämpötila: -40 - 65 °C

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 9,72 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 48 x 47 x 22 cm
• Nettopaino: 8,82 kg
• Taara: 0,9 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

22,8 x 20,5 x 9,1 cm
• Kokonaispaino: 1,097 kg
• Nettopaino: 0,882 kg
• Taara: 0,215 kg
•
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