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Opslagmedia
• Opnamesnelheid: 16 x op DVD+R, 40 x CD-R, 2,4 

x op DVD+R DL, 8 x op DVD-R
• Leessnelheid: 16 x op DVD-ROM, 10 x op 

DVD+R DL, 10 x op DVD+R, 10 x op DVD+RW, 
10 x op DVD-R, 10 x op DVD-RW, 40 x op CD-
R, 32 x op CD-RW

• Discapaciteit: 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB 
DVD+R/R

• Media opnemen: 8-cm CD's (alleen horizontaal), 
CD-R, CD-RW, DVD+R, Tweelaagse DVD+R, 
DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

• Herschrijfsnelheid: 4 x op DVD+RW, 4 x op 
DVD-RW, 24 x CD-RW

• Ondersteunde formaten: 8-cm discs, CD-audio, 
CD-bridge, CD-extra, CD-I, Opneembare CD, 
Herschrijfbare CD, CD-ROM, CD-tekst, DVD+R, 
DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Foto-
CD, DVD+R DL

• Schrijfmodi: DAO (Disc at once), Vast pakket, 
Meerdere sessies (MS), Over-burn writing, Packet 
writing, Branden in Raw-modus, SAO (Session at 
once), TAO (Track at once), Variabel pakket

• Opnameformaat: UDF en ISO 9660
• Toegangstijd (normaal): 120 ms op CD, 140 ms op 

DVD
• Voldoet aan Mass Storage Class

Connectivity
• Andere aansluitingen: 12 V DC in, Analoge audio 

links/rechts uit 2 x, Aansluiting voor IDE-interface, 
Master/Slave-omschakeling

Convenience
• Gemakkelijk te installeren: Plug & Play
• Gebruiksgemak: Stap voor stap handleiding

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 4 montageschroeven, 

CD-ROM met software en handleiding, Snelle 
installatiehandleiding, Gebruikershandleiding, 
LightScribe-discs

Software
• Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD 

4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, 
EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Systeemvereisten
• Ruimte op harde schijf: 500 MB
• PC-besturingssysteem: Windows® 2000 en XP
• Processor: Pentium III 500 MHz of sneller
• RAM-geheugen: 128 MB

Afmetingen
• Productafmetingen (BxDxH) in inches: 20 x 15 x 

4 cm
• Gewicht van het product: 0,95 kg

Voeding
• Adaptertype: Gelijkspanning 5 V/12 V
• Energieverbruik: 25 W

Technische specificaties
• Humidity: 5% - 90% RH (zonder condensvorming)
• Temperatuurbereik in bedrijf: 5 - 50 °C
• Veiligheidsnormen: EN60950, EN60825,UL1950
• EMC-normen: EN55022, EMS55024, FCC deel 15
• Toegangstijd: CD: < 120 ms (normaal), DVD: < 

140 ms (normaal)
•
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