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Skrivhastighet
• DVD+R: 16x (21600 kB/sek) vid CAV
• DVD-R: 16x (21600 kB/sek) vid CAV
• DVD+R DL: 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
• DVD-R DL: 4x (5 400 kB/sek) vid CLV
• LightScribe: 1,6x DVD+R-skiva, 1,6x CDR-skiva
• CD-R: 48x (7200 kB/sek) vid P-CAV

Överskrivningshastighet
• DVD+RW: 8x (10800 kB/sek) vid CLV
• CD-RW: 24x (3600 kB/sek) vid Z-CLV på 

UltraSpeed-skiva
• DVD-RW: 6x (8100 kB/sek) vid CLV

Läshastighet
• DVD-ROM: 16x (21600 kB/sek) vid CAV
• CD-R: 48x (7200 kB/sek) vid CAV
• Buffertstorlek: 2 MB

Anslutningar
• Gränssnitt: IDE-kontakt (ATAPI)
• Andra anslutningar: 12 V DC-ingång, Analog 

ljudutgång vänster/höger 2x, Anslutning för IDE-
kontakt, Bygel för master/slave

Bekvämlighet
• Enkel installation: Plug & Play
• Lättanvänd: Så här gör du-handbok, steg för steg

Systemkrav
• Hårddiskutrymme: 650 MB
• PC OS: Windows® 2000 and XP
• Processor: Pentium 4-processor 1,3 GHz eller 

snabbare
• RAM-minne: 128 MB

Mått
• Produktstorlek (B x D x H) i tum: 145 x 170 x 

41,3 mm
• Produktvikt: <0,9 kg kg

Effekt
• Adaptertyp: DC 5V/12V
• Strömförbrukning: 12 W W

Tekniska specifikationer
• Fuktighet: 5-90 % RH (ingen kondensering)
• Drifttemperatur: 5-50 °C
• Säkerhetsstandarder: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Åtkomsttid: CD: <120 msek (medel), DVD: <140 

msek (medel)
• EMC-standarder: EN55022, EMS55024,FCC del 
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Förpackningsinformation
• 12NC: 908210008104
• EAN/UPC/GTIN: 8710895963183
• Bruttovikt: 0,9 kg
• Höjd: 41,3 mm
• Längd: 170 mm
• Bredd: 145 mm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 8710895963190
• Bruttovikt: 11 kg
• Längd: 52,6 mm
• Bredd: 41,2 mm
• Höjd: 27 mm
• Kvantitet: 10

Yttre kartong 2
• Kvantitet: 630
•
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