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Rýchlosť zapisovania
• DVD+R: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
• DVD-R: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
• DVD+R DL: 4 x (5400 KB/s.) pomocou Z-CLV 

(voliteľné)
• DVD-R DL: 4 x (5400 KB/s.) pomocou Z-CLV 

(voliteľné)

Rýchlosť prepisovania
• DVD+RW: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
• CD-RW: 24 x (3600 KB/s) pomocou Z-CLV pri 

diskoch UltraSpeed
• DVD-RW: 6 x (8100 KB/s) pomocou Z-CLV

Rýchlosť čítania
• DVD ROM: 8 x (10800 KB/s) pomocou CAV
• CD-R: 24 x (3600 KB/s) pomocou CAV
• Veľkosť vyrovnávacej pamäte: 2 MB

Pripojiteľnosť
• Rozhranie: Rozhranie IDE (ATAPI)

Systémové požiadavky
• Miesto na pevnom disku: 100 MB
• PC OS: Windows 95, 98, 2000, ME, XP
• Procesor: Pentium 166 MHz alebo lepší
• Pamäť RAM: 128 MB

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV), v palcoch: 138 x 155 

x 24
• Hmotnosť produktu: < 0,41 kg kg

Napájanie
• Typ adaptéra: DC 5 V/12 V
• Spotreba energie: 12 W W

Technické špecifikácie
• Vlhkosť: 5 - 90 % (žiadna kondenzácia)
• Prevádzkový rozsah teploty: 5 - 50 C °C
• Bezp. normy: EN60825, UL1950
• Normy EMC: EN55022
• Čas prístupu: CD: <120msek (typicky), DVD: 

<140msek (typicky)

Údaje o balení
• 12 NC: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
• Hmotnosť brutto: 0,41 kg
• Výška: 24 mm
• Dĺžka: 155 mm
• Šírka: 138 mm

Vonkajšia lepenka
• 12 NC: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958813
• Hmotnosť brutto: 5,1 kg
• Dĺžka: 367 mm
• Šírka: 367 mm
• Výška: 269 mm
• Množstvo: 20

Vonkajší obal 2
• Množstvo: 1260
•
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