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Носители за съхранение на данни
• Скорости на четене: 16x на DVD-ROM
• Скорости на запис: DVD-R 16x
• Скорости на презапис: 8x на DVD+RW, 4x на 

DVD-RW
• Поддържани формати: CD-Recordable, CD-

Rewritable, CD-ROM, DVD+R, DVD+RW, 
DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, DVD+R DL

Възможности за свързване
• Други връзки: Съединител за интерфейс IDE

Удобство
• Лесно инсталиране: Plug & Play

Софтуер
• Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD 

4, Nero Media Player 1, EasyWrite Reader 4, 
Nero Burning Rights 1

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: 4 монтажни 

винта, Ръководство за потребителя

Технически спецификации
• Време на достъп: CD: <120 мсек (типично), 

DVD: <140 мсек (типично)
•

Отделно вътрешно устройство
DVD 16x Презаписващо устройство

Спецификации

Дата на издаване  
2007-08-04

Версия: 1.0

12 NC: 9082 100 05559
EAN: 87 10895 91975 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
DVDR

Акценти

Динамич
Динамично
качествот
устройств

Многоез
Многоезич
процеса на

Двуформ
Ново устр
носители 

16X скор
Върхова 16
дискове

Seamless
Seamless L
дисковете

Капаците
Едностран
съхранение
1660/

 на про

но калиб
то калибр
о на запис
а.

ично рък
ното ръко
 инсталир

атно уст
ойство, по
+R и -R 8,5

ост на за
X скорост

 Link
ink предпаз
 поради гр

т на съх
ен двуслое
 8,5 GB
риране
иране оптимизира 
 на DVD при бързи DVD+RW 

оводство
водство ви превежда през 
ане на собствения ви език.

ройство за +/- DL запис
зволяващо запис на двуслойни 
 GB

пис на DVD+R/-R
 на запис на DVD+R и DVD-R 

ва от повреждане на 
ешки при запис

ранение 8,5 GB
н диск с капацитет на 
00M

дукта


