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Írási sebesség
• CD-R: 48x (7200 kB/s), CAV
• DVD+R: 20x (27000 kB/s), CAV
• DVD+R DL: 8x (10800 kB/s), Z-CLV
• DVD-R: 20x (27000 kB/s), CAV
• DVD-R DL: 8x (10800 kB/s), Z-CLV
• DVD-RAM: 12x (16200 kB/s), PCAV

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: SATA
• 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
• egyszerű használat: Kézikönyv, lépésről lépésre

Rendszerkövetelmények
• Hely a merevlemezen: 650 MB
• PC OS: Windows® XP, 2000 SP4
• 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: 12,7 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

48,5 x 47 x 22 cm
• Nettó tömeg: 9 kg
• Önsúly: 3,7 kg

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

26 x 21 x 10,7 cm
• Bruttó tömeg: 1,2 kg
• Nettó tömeg: 0,9 kg
• Önsúly: 0,3 kg
•
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