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 µάρτυρες της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας
άδα µε λειτουργία lightScribe
άδα εγγραφής διπλής επίστρωσης για µέσα +R και -R, DL
 RAM για µεγέθυνση της χωρητικότητας αποθήκευσης

ρη απόδοση
αφή 8x σε DVD+R DL
ητικότητα αποθήκευσης 8,5 GB σε δίσκο διπλής επίστρωσης 1 όψης
ύτητα εγγραφής 18X

τη αξιοπιστία και δύναµη
µική βαθµονόµηση για ποιότητα εγγραφής µε υψηλή ταχύτητα
αλής και αξιόπιστη επανεγγραφή µε λειτουργία Seamless Link

ία
ευή εγγραφής CD και DVD & εκτυπωτής σε ένα

 & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση
ώς αναποδογυρίστε το δίσκο και δηµιουργήστε ετικέτα µε 3 βήµατα
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Ταχύτητα εγγραφής
• CD-R: 48X (7200KB/sec) µε CAV
• DVD+R: 18X (24300KB/sec) µε CAV
• DVD+R DL: 8X (10800KB/sec) µε Z-CLV
• DVD-R: 18X (24300KB/sec) µε CAV
• DVD-R DL: 8X (10800KB/sec) µε Z-CLV
• DVD-RAM: 12X (16200KB/sec) µε PCAV

Ταχύτητα επανεγγραφής
• CD-RW: 24X (3600KB/sec) µε CAV
• DVD+RW: 8X (10800KB/sec) µε CLV
• DVD-RW: 6X (8100KB/sec) µε CLV

Ταχύτητα ανάγνωσης
• Χρόνος πρόσβασης: 160 χιλιοστά του 

δευτερολέπτου
• Μέγεθος µνήµης προσωρινής αποθήκευσης: 2MB
• CD-R: 48X (7200KB/sec) µε CAV
• DVD ROM: 16X (21600KB/sec) µε CAV
• RAM: 5X (6750KB/sec) µε PCAV

Συνδεσιµότητα
• ∆ιασύνδεση: ∆ιασύνδεση IDE (ATAPI)
• Άλλες συνδέσεις: Είσοδος DC 12 V, Υποδοχή 

διασύνδεσης IDE, Βραχυκυκλωτ. επιλ. κύριας/
εξαρ. µον., Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Σύνδεση 
συνεχούς ρεύµατος, Ψηφιακή έξοδος ήχου

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play
• Ευκολία στη χρήση: Εγχειρίδιο οδηγιών, βήµα 

προς βήµα

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: 4 βίδες 

ανάρτησης, CD-ROM µε λογισµικό + εγχειρ. 
χρήσης, ∆ίσκοι LightScribe, Οδηγός γρήγορης 
εγκατάστασης, Εγχειρίδιο χρήσεως

Απαιτήσεις συστήµατος
• Χώρος στο σκληρό δίσκο: 650MB
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows® 

XP, 2000 SP4
• Επεξεργαστής: Pentium 4 1,3GHz ή ισχυρότερη 

CPU
• Μνήµη RAM: 128MB

∆ιαστάσεις
• Βάρος προϊόντος: <0,9 κ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 146 x 170 x 42 

χιλ.

Ρεύµα
• Τύπος τροφοδοτικού: DC 5 V/12 V
• Κατανάλωση ρεύµατος: 25 W

Τεχνικές προδιαγραφές
• Υγρασία: 15 - 80 % RH (χωρίς συµπύκνωση)
• Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας: 5 - 50 ° C
• Πρότυπα ασφαλείας: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Πρότυπα EMC: EN55022, EMS55024,FCC Part 15
• Κλίµακα θερµοκρασίας αποθήκευσης: -40 - 65 ° 

C

Εσωτερική συσκευασία
• 12NC: 8670 000 27148
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31709 6
• Μικτό βάρος: 1,2 κ.
• Ύψος: 260 χιλ.
• Μήκος: 210 χιλ.
• Ποσότητα: 1
• Πλάτος: 107 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• 12NC: 867000027148
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31712 6
• Μικτό βάρος: 2 κ.
• Ύψος: 230 χιλ.
• Μήκος: 270 χιλ.
• Ποσότητα: 2
• Πλάτος: 230 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία 2
• 12NC: 8670 000 27148
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31715 7
• Ποσότητα: 128

∆εδοµένα συσκευασίας
• 12NC: 867000027148
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31709 6
• Μικτό βάρος: 1,2 κ.
• Ύψος: 260 χιλ.
• Μήκος: 210 χιλ.
• Πλάτος: 107 χιλ.

Λογισµικό
• Ahead Nero Suite 6: EasyWrite Reader 4, InCD 4, 

Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, 
Nero media Player 1, Nero Vision express 2

•
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