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Скорост на запис
• CD-R: 24X (3600KB/sec) с CAV
• DVD+R: 8X (10800KB/sec) със Z-CLV
• DVD+R DL: 4X (5400KB/sec) с CLV
• DVD-R: 8X (10800KB/sec) със Z-CLV
• DVD-R DL: 4X (5400KB/sec) с CLV
• DVD-RAM: 5X

Скорост на презапис
• CD-RW: 24X (3600KB/sec) с CAV
• DVD+RW: 8X (10800KB/sec) със Z-CLV
• DVD-RW: 6X (8100KB/sec) със Z-CLV

Скорост на четене
• Време на достъп: 130 мсек
• Размер на буфера: 2 MB
• CD-R: 24X (3600KB/sec) с CAV
• DVD-ROM: 8X (10800KB/sec) с CLV
• DVD-RAM: 1X (1350 KB/sec) с CAV

Удобство
• Лесно инсталиране: Plug & Play

Мощност
• Тип адаптер: AC
• Мощност на потребление: 25 W W

Технически спецификации
• EMC стандарти: EN55022, EMS55024, FCC Part 

15
• Време на достъп: DVD: <140 мсек (типично)
• Влажност: 10 - 90% RM (без кондензация)
• Стандарти на безопасност: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Температурен диапазон (съхраняване): -40 - 

65 °C

Изисквания към системата
• Капацитет на твърдия диск: 650 MB

• Операционна система на PC: Windows 98 SE, 
2000, ME, XP

• Процесор: Процесор Pentium 4 1,3GHz или по-
добър

• RAM памет: 128 MB

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 47 x 22,5 x 40
• Тегло на изделието: 9,1 кг

Вътрешен кашон
• 12NC: 867000028132
• EAN/UPC/GTIN: 8712581323202
• Бруто тегло: 0,1 кг
• Височина: 187 мм
• Дължина: 102 мм
• Количество: 1
• Ширина: 226 мм

Външен кашон
• 12NC: 8670000028132
• EAN/UPC/GTIN: 8712581323219
• Височина: 47 мм
• Дължина: 22,5 мм
• Количество: 8
• Ширина: 40 мм

Външен кашон 2
• Количество: 120

Данни за опаковката
• 12NC: 867000028132
• EAN/UPC/GTIN: 8712581323202
• Бруто тегло: 0,17 кг
• Височина: 187 мм
• Дължина: 102 мм
• Ширина: 226 мм
•

Външно устройство
външна 8x Презаписващо устройство
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