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Skrivhastighet
• CD-R: 48X (7 200 kB/sek)
• DVD+R: 20X (27 000 kB/sek)
• DVD+R DL: 16X (21 600 kB/sek)
• DVD-R: 20X (27 000 kB/sek)
• DVD-R DL: 12X (16 200 kB/sek)
• DVD-RAM: 12X (16 200 kB/sek)

Överskrivningshastighet
• CD-RW: 24x (3 600 kB/sek) vid CAV
• DVD+RW: 8x (10800 kB/sek) vid CLV
• DVD-RW: 6x (8100 kB/sek) vid CLV

Läshastighet
• Åtkomsttid: 160 ms
• Buffertstorlek: 2 MB
• CD-R: 48x (7200 kB/sek) vid CAV
• DVD-ROM: 16x (21600 kB/sek) vid CAV
• DVD-RAM: 5x (6750 kB/sek) vid PCAV

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

för IDE-kontakt, Bygel för master/slave, Analog 
ljudutgång vänster/höger, spänningsanslutning, 
Digital ljudutgång

Bekvämlighet
• Enkel installation: Plug & Play

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 4 fästskruvar, CD-ROM 

med program + användarhandbok, LightScribe-
skivor, Snabbinstallationsguide, Bruksanvisning

Systemkrav
• Hårddiskutrymme: 650 MB
• PC OS: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 

98 SE
• Processor: Pentium 4-processor 1,3 GHz eller 

snabbare
• RAM-minne: 128 MB

Tekniska specifikationer
• Fuktighet: 15-80 % RH (ingen kondensering)
• Drifttemperatur: 5-50 °C
• Säkerhetsstandarder: EN60950, 

EN60825,UL1950
• EMC-standarder: EN55022, EMS55024,FCC del 
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• Förvaringstemperatur: -40 - 65 °C

Yttre kartong
• Bruttovikt: 9,72 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 48 x 47 x 22 cm
• Nettovikt: 8,82 kg
• Taravikt: 0,9 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

22,8 x 20,5 x 9,1 cm
• Bruttovikt: 1,097 kg
• Nettovikt: 0,882 kg
• Taravikt: 0,215 kg
•
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