
 

 

Philips
Belső meghajtó

DVD
20x Újraíró

SPD6005BD
Írja és címkézze DVD-lemezeit 

egyetlen készülékkel
Az Ön saját lemeze, a saját projektje. Miért írna rá kézzel, amikor saját emlékeire utaló, 
profi címkét is készíthet?

Tapasztalja meg a legújabb technológiát
• LightScribe funkcióval rendelkező meghajtó
• Kétrétegű +R és -R, DL író
• DVD-RAM formátumtámogatás

Kiváló teljesítmény
• 8,5 GB tárolási kapacitás egyoldalas, kétrétegű lemezen
• Döbbenetes 20x írási sebesség

Különlegesen megbízható és robosztus
• A dinamikus kalibráció minőségi írást biztosít, nagy sebességen
• Biztonságos és megbízható újraírás a Seamless Link segítségével

Kényelem
• CD-/DVD-író és címkenyomtató egyetlen készülékben
• Plug & Play a könnyebb telepítéshez
• Fordítsa meg a lemezt, és címkézze fel három lépésben
• Kettős formátum



 LightScribe
Megérkezett a LightScribe közvetlen lemez-
feliratozás. A jelölőceruzák és öntapadós címkék 
használata immáron a múlté! Egyszerűen fogja a 
speciális bevonatú írható/újraírható CD- vagy DVD-
lemezt, helyezze vissza a meghajtóba, és „égessen" rá 
fantasztikusan profi kivitelű és minőségű 
szitanyomott címkéket. A mellékelt szoftver 
segítségével mind szöveget, mind pedig grafikát 
égethet rá a lemezekre, akár egy későbbi időpontban 
is. Az új típusú feliratozás leegyszerűsíti az archivált 
filmek, zene, fényképek és adatállományok 
megtalálását.

Dinamikus kalibráció
A dinamikus kalibráció lehetővé teszi a jó minőségű 
DVD írást a nagy sebességű DVD+RW meghajtókon 
is.

Kettős formátumú +/- DL író
Az új meghajtóval +R és -R 8,5 GB kétrétegű 
adathordozóra is írhat

Író és nyomtató egyben
A LightScribe technológia címkenyomtatás 
funkcióval egészíti ki a CD- vagy DVD-íróját.

Plug & Play
A „Plug & Play” segítségével anélkül telepíthető, 
szerelhető be és vehető használatba az új alkatrész, 
hogy bajlódni kellene bármilyen bonyolult telepítési 
folyamattal vagy technikai felméréssel.

Seamless link
A Seamless Link segítségével a lemez nem megy 
tönkre írási hiba miatt

8,5 GB tárolási kapacitás
Tároljon 8,5 GB adatot vagy 4 órányi DVD minőségű 
videót egyetlen egy oldalas, kétrétegű lemezen

DVD-RAM
A DVD-RAM formátum támogatott, ennek 
köszönhetően válik a termék egy valódi 
MultiRecording meghajtóvá, amely minden CD és 
DVD formátumot támogat.

20x írási sebesség
A legkorszerűbb technológiára épülő meghajtó 
elérte a maximális 20x írási sebességet. Ezáltal 
megszületett a világ leggyorsabb meghajtója, amely 
egyszerre gyors és stabil.
SPD6005BD/10

Fénypontok
• Mellékelt tartozékok: 4 szerelőcsavar, CD-ROM • Önsúly: 0,215 kg
•

Írási sebesség
• CD-R: 48X (7200 KB/sec)
• DVD+R: 20X (27000 KB/sec)
• DVD+R DL: 16X (21600 KB/sec)
• DVD-R: 20X (27000 KB/sec)
• DVD-R DL: 12X (16200 KB/sec)
• DVD-RAM: 12X (16200 KB/sec)

Újraírási sebesség
• CD-RW: 24x (3600 kB/s), CAV
• DVD+RW: 8x (10800 kB/s), CLV
• DVD-RW: 6x (8100 kB/s), CLV

Olvasási sebesség
• Hozzáférési idő: 160 ms
• Puffer méret: 2 MB
• CD-R: 48x (7200 kB/s), CAV
• DVD-ROM: 16x (21600 kB/s), CAV
• DVD-RAM: 5x (6750 kB/s), PCAV

Csatlakoztathatóság
• Interfész: IDE interfész (ATAPI)
• Egyéb csatlakozások: 12 V DC be, IDE interfész 

csatlakozó, Mester/Szolga kijelölő átkötő, Analóg 
bal/jobb audiokimenet, DC tápcsatlakozó, Digitális 
audió ki

Kényelem
• Könnyen telepíthető: Plug & Play

Tartozékok

szoftverrel + kézikönyv, LightScribe lemezek, 
Gyors telepítési útmutató, Felhasználói kézikönyv

Rendszerkövetelmények
• Hely a merevlemezen: 650 MB
• PC OS: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 

98 SE
• Processzor: 1,3 GHz-es vagy gyorsabb Pentium 4 

CPU
• RAM memória: 128 MB

Műszaki adatok
• Páratartalom: 15 - 80 % rel. páratart. (nem kond.)
• Üzemi hőmérséklettartomány: 5 - 50 °C
• Biztonsági szabványok: EN60950, 

EN60825,UL1950
• EMC szabványok: EN55022, EMS55024, FCC 15. 

rész
• Tárolási hőmérséklettartomány: -40 - 65 °C

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 9,72 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 48 x 47 x 22 cm
• Nettó tömeg: 8,82 kg
• Önsúly: 0,9 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

22,8 x 20,5 x 9,1 cm
• Bruttó tömeg: 1,097 kg
• Nettó tömeg: 0,882 kg
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