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Kirjoitusnopeus
• DVD+R: 16X (21600 kt/s), CAV
• DVD-R: 16X (21600 kt/s), CAV
• DVD+R DL: 8X (10800 kt/s), Z-CLV
• DVD-R DL: 4X (5400 kt/s), CLV
• LightScribe: 1,6X DVD+R, 1,6X CDR
• CD-R: 48x (7200 kt/s), P-CAV

Uudelleenkirjoitusnopeus
• DVD+RW: 8X (10800 kt/s), CLV
• CD-RW: 24X (3600 kt/s), Z-CLV, UltraSpeed
• DVD-RW: 6X (8100 kt/s), CLV

Lukunopeus
• DVD-ROM: 16X (21600 kt/s), CAV
• CD-R: 48x (7200 kt/s), P-CAV
• Puskurin koko: 2 Mt

Liitännät
• Liitäntä: IDE-liitäntä (ATAPI)
• Muut liitännät: 12 V DC-tulo, 2 analogista 

ääniliitäntää, vasen/oikea, IDE-liitin, Master/Slave-
valintakytkin

Käytön mukavuus
• Helppo asennus: Plug & Play
• Helppokäyttöinen: Käyttöopas, erittäin tarkka

Järjestelmävaatimukset
• Kiintolevytila: 650 Mt
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows® 2000, XP
• Suoritin: Pentium 4 -keskusyksikkö vähintään 1,3 

GHz
• RAM-muisti: 128 Mt

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 145 x 170 x 41,3 mm
• Tuotteen paino: <0,9 kg kg

Virta
• Verkkolaitetyyppi: 5/12 V:n DC
• Virrankulutus: 12 W W

Tekniset tiedot
• Kosteus: 5 - 90 % (suht., tiivistymätön)
• Käyttölämpötila: 5 - 50 °C
• Turvallisuusstandardit: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Hakuaika: CD: <120 ms (tyypillinen), DVD: <140 

ms (tyypillinen)
• EMC-standardit: EN55022, EMS55024,FCC Part 
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Pakkauksen tiedot
• 12NC: 908210008104
• EAN/UPC/GTIN: 8710895963183
• Kokonaispaino: 0,9 kg
• Korkeus: 41,3 mm
• Pituus: 170 mm
• Leveys: 145 mm

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 8710895963190
• Kokonaispaino: 11 kg
• Pituus: 52,6 mm
• Leveys: 41,2 mm
• Korkeus: 27 mm
• Määrä: 10

Ulompi pakkaus 2
• Määrä: 630
•
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