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Philips DVD RW สามารถอ่านและเขียน DVD, ชั้นคู่ และ CD ได้ทุกรูปแบบ และ
่างง่ายดายแม้แต่ผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ด้วยผลงานจากผู้ร่วมคิดค้นสื่อออปติคัล Blu-
ะ CD คุณจึงมั่นใจได้เป็นพิเศษในการทำงาน

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
ble layer writer สำหรับ +R และ -R, DL
สนุนรูปแบบ DVD-RAM

ิทธิภาพสูง
ที่ความเร็ว 8x สำหรับ DVD+R DL
ึกได้ 8.5GB สำหรับดิสก์แบบดับเบิลเลเยอร์ด้านเดียว
เร็วการเขียน 20x ที่น่าอัศจรรย์

กสบาย
แอนด์เพลย์ที่ช่วยให้ติดตั้งง่ายยิ่งขึ้น
แบบ

ได้ในการใช้งานและความทนทานสูงสุด
รับเทียบแบบไดนามิกทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพการเขียนแผ่นที่ความเร็วสูง
ทับได้อย่างปลอดภัยและไว้วางใจได้ด้วย Seamless Link
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ความเร็วการเขียน
• DVD+R: 20X (24300KB/วินาที) โดย CAV
• DVD-R: 20X (24300KB/วินาที) โดย CAV
• DVD+R DL: 8X (10800KB/sec) โดย Z-CLV
• DVD-R DL: 8X (10800KB/sec) โดย Z-CLV
• CD-R: 48X (7200KB/sec) โดย CAV
• DVD-RAM: 12X (16200KB/sec) โดย PCAV

ความเร็ว ReWriting
• DVD+RW: 8X (10800KB/sec) โดย CLV
• DVD-RW: 6X (8100KB/sec) โดย CLV
• CD-RW: 32X (4800KB/sec) โดย CAV

ความเร็วการอ่าน
• DVD-ROM: 16X (21600KB/sec) โดย CAV
• CD-R: 48X (7200KB/sec) โดย CAV
• DVD-RAM: 12X (16200KB/sec) โดย PCAV
• เวลาการเข้าใช้: 140
• ขนาดบัฟเฟอร์: 2MB

การเชื่อมต่อ
• อินเตอร์เฟซ: SATA
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: 12 V DC in, Analog audio Left/

Right out, ช่องเสียบไฟ DC, เอาต์พุตระ
บบเสียงดิจิตอล, ช่องเสียบอินเตอร์เฟซ IDE, จั
มเปอร์สำหรับเลือกเป็น Master/Slave

สะดวกสบาย
• ง่ายต่อการติดตั้ง: ติดตั้งอัตโนมัติ

ความต้องการระบบ
• เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์: 650MB

• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows® Vista, XP, 2000 
SP4, ME, NT, 98 SE

• โปรเซสเซอร์: ซีพียู Pentium 4 1.3GHz หรือสูงกว่า
• หน่วยความจำ RAM: 128MB

ข้อมูลทางเทคนิค
• ความชื้น: 20 - 80 %RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
• ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: 5 - 50 ฐC
• ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ: -40 - 80 ฐC
• มาตรฐานความปลอดภัย: EN60950, 

EN60825,UL1950
• มาตรฐาน EMC: EN55022, EMS55024,FCC Part 15

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• EAN: 87 12581 34873 1
• จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

17 x 14.8 x 4.2 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.86 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.74 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.12 กก.

ด้านนอกกล่อง
• EAN: 87 12581 34874 8
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 10
• น้ำหนักสุทธิ: 9.1 กก.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

38 x 32 x 24 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 7.4 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 1.7 กก.
•

ไดรฟ์ภายใน
DVD 20x ReWriter

รายละเอียดเฉพาะ

วันที่ออก 2009-01-21

 เวอร์ชัน: 1.0.3

12 NC: 8670 000 31943
EAN: 87 12581 34873 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

 ข้อมูลจำเพาะ
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips 
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com
SPD2

ข้อมูลผล

การปรับเ
การปรับเท
่นใจได้ถึงค
DVD+RW 

Dual form
ไดรฟ์ใหม่ล
และ -R 8.5

ติดตั้งอัตโ
คุณสมบัติพ
้งหรือเพิ่มอ
สามารถใช
้งที่ซับซ้อน

Seamless
Seamless L
นความเสีย
ขียน

บันทึกได
บันทึกข้อม
4 ชั่วโมง ส

DVD-RA
รองรับรูปแ
ณฑ์นี้เป็นไ
บรูปแบบ C

ความเร็ว
ไดรฟ์รุ่นนี้ใ
นสูงสุด 20
้งความเร็วแ
514BM

ิตภัณฑ

ทียบมาตร
ียบแบบได
ุณภาพการ
ที่มีความเร็ว

at write
่าสุดที่ใช้ไ
 GB

นมัติ
ลักแอนด์เ
ุปกรณ์ใหม
้งานได้โดย
 หรือการวิเ

 Link
ink ป้องกั
หายของแผ

้ 8.5GB
ูลได้ 8.5 G
ำหรับดิสก์แ

M
บบ DVD-R
ดรฟ์ Multi
D และ DV

การเขียน
ช้เทคโนโ
x จึงเป็นได
ละความเส
ฐานแบบไดนามิก
นามิกทำให้มั
เขียนแผ่น DVD ของไดรฟ์ 
สูง

r สำหรับ +/- DL
ด้ทั้งมีเดียแบบ Double layer +R 

พลย์ช่วยให้คุณสามารถติดตั
่ และ
ไม่ต้องผ่านกระบวนการติดตั
คราะห์ทางเทคนิค

่นที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการเ

B หรือวิดีโอคุณภาพระดับ DVD 
บบดับเบิลเลเยอร์ด้านเดียว

AM ซึ่งทำให้ผลิตภั
Recording อย่างแท้จริงที่รองรั
D ทั้งหมด

 20x
ลยีล่าสุดที่มีความเร็วในการเขีย
รฟ์ที่เร็วที่สุดในโลกที่มีทั
ถียร
/00

์เด่น

http://www.philips.com

