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Velocidade de Gravação
• DVD+R: 20X (27000KB/seg.)
• DVD-R: 20X (27000KB/seg.)
• DVD+R DL: 16X (21600KB/seg.)
• DVD-R DL: 12X (16200KB/seg.)
• CD-R: 48X (7200KB/seg.)
• DVD-RAM: 12X (16200KB/seg.)

Velocidade de Regravação
• DVD+RW: 8X (10800KB/seg.)
• DVD-RW: 6X (8100KB/seg.)
• CD-RW: 32X (4800KB/seg.)

Velocidade de Leitura
• DVD-ROM: 16X (21600KB/seg.)
• CD-R: 48X (7200KB/seg.)
• DVD-RAM: 12X (16200KB/seg.)
• Tempo de acesso: 140
• Tamanho da memória intermédia: 2 MB

Conectividade
• Interface: Interface IDE (ATAPI)
• Outras ligações: Entrada DC 12 V, Saída analógica 

áudio Esquerda/Direita, conector de corrente 
CC, Saída áudio digital, Conector da interface IDE, 
Ponte para selecção Master/Slave

Comodidade
• Facilidade de Instalação: Plug & Play

Requisitos do Sistema
• Espaço do disco rígido: 650 MB
• sistema operativo do PC: Windows® XP, 2000 

SP4, ME, NT, 98 SE
• Processador: UCP Pentium 4 1,3 GHz ou 

Superior
• memória RAM: 128 MB

Especificações Técnicas
• Humidade: 20 - 80% HR (sem condensação)
• Limites de temperatura em funcionamento: 5 - 

50 °C
• Limites de temperatura arrumado: -40 - 80 °C
• Normas de segurança: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Normas EMC: EN55022, EMS55024,FCC Parte 15

Embalagem exterior
• Peso bruto: 9,72 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 48 x 47 x 22 cm
• Peso líquido: 8,82 kg
• Tara: 0,9 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

22,8 x 20,5 x 9,1 cm
• Peso bruto: 1,097 kg
• Peso líquido: 0,882 kg
• Tara: .215 kg
•
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