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Medii de stocare
• Viteze de citire: 16x pt. DVD-ROM
• Viteze de înregistrare: DVD-R, 16x
• Viteze de reinscripţionare: 8x pentru DVD+RW, 

4x pt. DVD-RW
• Formate acceptate: CD-Recordable, CD-

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

Conectivitate
• Alte conexiuni: Conector interfaţă IDE

Confort
• Ușor de instalat: Plug & Play

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

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

Accesorii
• Accesorii incluse: 4 șuruburi pt. montare, Manual 

de utilizare

Specificaţii tehnice
• Timp de acces: CD: <120 msec (uzual), DVD: 

<140 msec (uzual)
•

Unitate internă, bulk
DVD 16x ReWriter
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