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Zapis. údaje a vytvár. etikety na 

DVD pomocou jedného zariadenia
Váš disk, váš projekt. Prečo písať rukou, keď môžete vytvoriť vaše vlastné profesionálne 
potlače, ktoré odrážajú vaše spomienky.

Buďte svedkom najnovšej technológie
• Jednotka s funkciou LightScribe
• Dvojvrstvová zapisovacia mechanika na +R a -R, DL médiá
• Formát DVD RAM je podporovaný

Majstrovský výkon
• 8 x zapisovanie na DVD+R DL
• Úložná kapacita 8,5 GB na jednostrannom disku s dvojitou vrstvou
• 18 x rýchlosť zápisu

Mimoriadna spoľahlivosť a mohutnosť
• Dynamická kalibr. zaisťuje kvalitu zápisu pri vysokej rýchlosti
• Bezpečné a spoľahlivé prepisovanie bez prerušenia

Vybavenie a vlastnosti
• CD, DVD napaľovačka a tlačiareň štítkov v jednom zariadení
• Plug & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu
• Iba otočte disk a označte ho pomocou trojkrokovej príručky
 



 LightScribe
Funkcia LightScribe posiela značkovače a 
nemotorné nalepovacie štítky nenávratne do 
minulosti! Jednoducho otočte vaše špeciálnym 
povrchom pokryté zapisovateľné/
prepisovateľné médium CD alebo DVD, znova 
ho vložte do jednotky a 'vypáľte' fantastické 
etikety v kvalite profesionálnych 
sieťotlačových etikiet. Pomocou dodaného 
softvéru môžete kombinovať text a vlastnú 
grafiku, dokonca ich pridávať na etiketu aj 
neskôr. Takto sa vo vašom archíve filmov, 
hudby, fotografií a údajových súborov 
zorientujete ešte ľahšie ako doteraz.

Dynamická kalibrácia
Dynamická kalibrácia optimalizuje kvalitu 
zápisu DVD vo vysokorýchlostných 
mechanikách DVD+RW.

Dual formát zapis. mechanika na +/- DL
Nová mechanika umožňuje zapisovanie na +R a 
-R 8,5 GB dvojvrstvové médiá

Napaľovačka a tlačiareň v jednom
Technológia LightScribe pridáva k vašej 
napaľovačke CD a DVD funkciu tlače etikiet.

Plug & Play
Plug & Play vám poskytuje možnosť pracovať 
bez vykonávania zložitých inštalačných 
procedúr alebo technických analýz pri 
pridávaní nového komponentu.

Neprerušované prepojenie
Neprerušované prepojenie predchádza strate 
diskov spôsobenej chybami pri zapisovaní

Úložná kapacita 8,5 GB
Uložte si 8,5 GB dát alebo 4 hodiny videa v 
DVD kvalite na jednom jednostrannom disku s 
dvojitou vrstvou

DVD-RAM
Formát DVD RAM je podporovaný, čím sa z 
tohto zariadenia stáva mechanika s 
univerzálnymi možnosťami záznamu s 
podporou všetkých formátov diskov CD a 
DVD.
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Rýchlosť zapisovania
• CD-R: 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
• DVD+R: 20 x (24 300 KB/s) pomocou CAV
• DVD+R DL: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
• DVD-R: 20 x (24 300 KB/s) pomocou CAV
• DVD-R DL: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
• DVD-RAM: 12 x (16 200 KB/s) pomocou PCAV

Rýchlosť prepisovania
• CD-RW: 32 x (4 800 KB/s) pomocou CAV
• DVD+RW: 8 x (10 800 KB/s) pomocou CLV
• DVD-RW: 6 x (8 100 KB/s) pomocou CLV

Rýchlosť čítania
• Čas prístupu: 160 ms
• Veľkosť vyrovnávacej pamäte: 2 MB
• CD-R: 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
• DVD-ROM: 16 x (21 600 KB/s) pomocou CAV
• DVD-RAM: 12 x (16 200 KB/s) pomocou PCAV

Pripojiteľnosť
• Rozhranie: SATA
• Iné pripojenia: 12 V DC napájanie, Konektor 

rozhrania IDE, Výber premostenia Master/Slave, 
Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Sieťový 
konektor DC, Výstup digitálneho audia

Vybavenie a vlastnosti
• Jednoduchá inštalácia: Plug & Play
• Jednoduché používanie: Príručka s návodmi, krok 

za krokom

Systémové požiadavky
• Miesto na pevnom disku: 650 MB
• Operačný systém počítača: Windows® Vista, XP, 

2000 SP4, ME, NT, 98 SE
• Procesor: Procesor Pentium 4 1,3 GHz alebo 

rýchlejší
• Pamäť RAM: 128 MB

Technické špecifikácie
• Vlhkosť: 15 - 80 %RH (žiadna kondenzácia)
• Prevádzkový rozsah teploty: 5 - 50 °C
• Bezp. normy: EN60950, EN60825,UL1950
• Normy EMC: EN55022, EMS55024,FCC Part 15
• Rozsah teploty skladovania: -40 - 65 °C

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 9,1 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 38 x 32 x 24 cm
• Čistá hmotnosť: 7.4 kg
• Hmotnosť obalu: 1,7 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 17 x 14,8 x 4.2 cm
• Hmotnosť brutto: ,86 kg
• Čistá hmotnosť: ,74 kg
• Hmotnosť obalu: ,12 kg
•
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