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Velocidade de Gravação
• CD-R: 48X (7200 KB/seg.) por CAV
• DVD+R: 20X (27000 KB/seg.) por CAV
• DVD+R DL: 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
• DVD-R: 20X (27000 KB/seg.) por CAV
• DVD-R DL: 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
• DVD-RAM: 12X (16200 KB/seg.) por PCAV

Velocidade de Regravação
• CD-RW: 24X (3600 KB/seg.) por CAV
• DVD+RW: 8X (10800 KB/seg.) por CLV
• DVD-RW: 6X (8100 KB/seg.) por CLV

Velocidade de Leitura
• Tempo de acesso: 160 ms
• Tamanho da memória intermédia: 2 MB
• CD-R: 48X (7200 KB/seg.) por CAV
• DVD-ROM: 16X (21600 KB/seg.) por CAV
• RAM: 5x (6750 KB/seg.) por PCAV

Conectividade
• Interface: IDE
• Outras ligações: Conector da interface IDE, Ponte 

para selecção Master/Slave

Conveniência
• Fácil de Utilizar: Manual de instruções, passo a 

passo

Acessórios
• Acessórios Incluídos: 4 parafusos de montagem, 

CD-ROM com software + manual, Guia de 
instalação rápida, Manual do Utilizador

Requisitos do Sistema
• Espaço do disco rígido: 650 MB
• sistema operativo do PC: Windows® XP, 2000 

SP4
• Processador: UCP Pentium 4 1,3 GHz ou 

Superior
• memória RAM: 128 MB

Especificações Técnicas
• Humidade: 15 - 80% HR (sem condensação)
• Limite de temperaturas, funcionamento: 5 - 50 °C
• Normas de segurança: EN60950, 

EN60825,UL1950

• Normas EMC: EN55022, EMS55024,FCC Parte 15
• Limite de temperaturas, armazenamento: -40 - 

65 °C

Corrente
• Tipo de adaptador: CC 5 V/12 V
• Consumo de energia: 25 W

Software
• 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

Dimensões
• Peso do produto: <0,9 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 146 x 170 x 42 

mm

Dados da embalagem
• 12NC: 867000030824
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34075 9
• Peso bruto: 0,9 kg
• Altura: 324 mm
• Comprimento: 165 mm
• Largura: 146 mm

Embalagem Interior
• Peso bruto: 1,2 kg
• Altura: 260 mm
• Comprimento: 210 mm
• Quantidade: 1
• Largura: 107 mm
• 12NC: 867000030824
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34075 9

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34075 9
• Peso bruto: 9,1 kg
• Altura: 244 mm
• Comprimento: 363 mm
• Quantidade: 10
• Largura: 363 mm
• 12NC: 867000030824

Embalagem exterior 2
• 12NC: 8670 000 30824
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34075 9
• Quantidade: 320
•
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