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Viteză de inscripţionare
• DVD+R: 8X (10800 KB/sec), Z-CLV
• DVD-R: 8X (10800 KB/sec), Z-CLV
• DVD+R DL: 4X (5400 KB/sec), Z-CLV (opţional)
• DVD-R DL: 4X (5400 KB/sec), Z-CLV (opţional)

Viteză de reinscripţionare
• DVD+RW: 8X (10800 KB/sec), Z-CLV
• CD-RW: 24X (3600 KB/sec), Z-CLV la discuri 

UltraSpeed
• DVD-RW: 6X  (8100 KB/sec), Z-CLV

Viteză de citire
• DVD ROM: 8X (10800 KB/sec), CAV
• CD-R: 24X (3600 KB/sec), CAV
• Dimensiune buffer: 2 MB

Conectivitate
• Interfaţă: Interfaţă IDE (ATAPI)

Cerinţe sistem
• Spaţiu pe hard disk: 100 MB
• PC OS: Windows 95, 98, 2000, ME, XP
• Procesor: Procesor Pentium 166 MHz sau 

superior
• Memorie RAM: 128 MB

Dimensiuni
• Dimensiune produs (LxAxÎ) inch: 138 x 155 x 24
• Greutate produs: < 0,41 kg kg

Alimentare
• Tip adaptor: CC 5V/12V
• Consum: 12 W W

Specificaţii tehnice
• Umiditate: 5 - 90% RH (fără condensare)
• Interval temperatură de funcţionare: 5 - 50 C °C
• Standarde de siguranţă: EN60825, UL1950
• Standarde EMC: EN55022
• Timp de acces: CD: <120 msec (uzual), DVD: 

<140 msec (uzual)

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
• Greutate brută: 0.41 kg
• Înălţime: 24 mm
• Lungime: 155 mm
• Lăţime: 138 mm

Cutie exterioară
• 12NC: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958813
• Greutate brută: 5,1 kg
• Lungime: 367 mm
• Lăţime: 367 mm
• Înălţime: 269 mm
• Cantitate: 20

Cutie exterioară 2
• Cantitate: 1260
•
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