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Írási sebesség
• DVD+R: 20X (27000 KB/sec)
• DVD-R: 20X (27000 KB/sec)
• DVD+R DL: 16X (21600 KB/sec)
• DVD-R DL: 12X (16200 KB/sec)
• CD-R: 48X (7200 KB/sec)
• DVD-RAM: 12X (16200 KB/sec)

Újraírási sebesség
• DVD+RW: 8X (10800 KB/sec)
• DVD-RW: 6X (8100 KB/sec)
• CD-RW: 32X (4800 KB/sec)

Olvasási sebesség
• DVD ROM: 16X (21600 KB/sec)
• CD-R: 48X (7200 KB/sec)
• RAM: 12X (16200 KB/sec)
• Hozzáférési idő: 140
• Puffer méret: 2 MB

Csatlakoztathatóság
• Interfész: SATA
• Egyéb csatlakozások: 12 V DC be, Analóg bal/jobb 

audiokimenet, DC tápcsatlakozó, Digitális audió 
ki, IDE interfész csatlakozó, Mester/Szolga kijelölő 
átkötő

Kényelem
• Könnyen telepíthető: Plug & Play

Rendszerkövetelmények
• Hely a merevlemezen: 650 MB
• PC OS: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 

98 SE
• Processzor: 1,3 GHz-es vagy gyorsabb Pentium 4 

CPU
• RAM memória: 128 MB

Műszaki adatok
• Páratartalom: 20 - 80 % rel. páratart. (nem kond.)
• Üzemi hőmérséklettartomány: 5 - 50 °C
• Tárolási hőmérséklettartomány: -40 - 80 °C
• Biztonsági szabványok: EN60950, 

EN60825,UL1950
• EMC szabványok: EN55022, EMS55024, FCC 15. 

rész

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 9,72 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

48 x 47 x 22 cm
• Nettó tömeg: 8,82 kg
• Önsúly: 0,9 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

22,8 x 20,5 x 9,1 cm
• Bruttó tömeg: 1,097 kg
• Nettó tömeg: 0,882 kg
• Önsúly: .215 kg
•

Belső meghajtó
DVD 20x Újraíró

Műszaki adatok

Kiadás dátuma  
2009-02-12

Verzió: 1.0.3

12 NC: 8670 000 35213
EAN: 87 12581 37713 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
SPD2

Termék

Dinamiku
A dinamiku
írást a nagy

Kettős fo
Az új megh
adathordoz

Plug & Pl
A „Plug & P
szerelhető b
hogy bajlód
folyamattal

Seamless
A Seamless
írási hiba m

8,5GB tár
Egyoldalas 

DVD RAM
A DVD-RAM
köszönhető
meghajtóvá
formátumo

20x írási 
A legkorsze
maximális 2
világ leggyo
stabil.
514BD

kijelölés

s kalibrá
s kalibráció 
 sebességű

rmátumú
ajtóval +R é
óra is írhat

ay
lay” segítsé
e és vehető

ni kellene b
 vagy techn

 link
 Link segíts
iatt

olási kap
kétrétegű le

 formátum
en válik ez 
, amely tám
t.

sebesség
rűbb techn
0x írási se

rsabb megh
ció
lehetővé teszi a jó minőségű DVD 
 DVD+RW meghajtókon is.

 +/- DL író
s -R 8,5 GB kétrétegű 

gével anélkül telepíthető, 
 használatba az új alkatrész, 
ármilyen bonyolult telepítési 
ikai felméréssel.

égével a lemez nem megy tönkre 

acitás
mez 8,5 GB tárolási kapacitással

 támogatott formátum, ennek 
a termék valódi MultiRecording 
ogat minden CD és DVD 

ológiára épülő meghajtó elérte a 
bességet. Ezáltal megszületett a 
ajtója, amely egyszerre gyors és 
/10

ek

http://www.philips.com

