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งคุณ
คุณคืองานของคุณ คุณไม่ต้องเขียนลาเบลบนแผ่นดิสก์ด้วยลายมืออีกต่อไป 

เบลแบบมืออาชีพด้วยตัวคุณเองเพื่อสะท้อนถึงความทรงจำของคุณ

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
ฟ์พร้อมฟังก์ชัน lightScribe
ble layer writer สำหรับ +R และ -R, DL
สนุนรูปแบบ DVD-RAM

ิทธิภาพสูง
ึกได้ 8.5GB สำหรับดิสก์แบบดับเบิลเลเยอร์ด้านเดียว
เร็วการเขียน 20x ที่น่าอัศจรรย์

ได้ในการใช้งานและความทนทานสูงสุด
รับเทียบแบบไดนามิกทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพการเขียนแผ่นที่ความเร็วสูง
ทับได้อย่างปลอดภัยและไว้วางใจได้ด้วย Seamless Link

กสบาย
งบันทึก CD และ DVD และเครื่องพิมพ์ป้าย รวมกันอยู่ในอุปกรณ์ชิ้นเดียว
แอนด์เพลย์ที่ช่วยให้ติดตั้งง่ายยิ่งขึ้น
พลิกแผ่นและทำลาเบลตามขั้นตอน 3 ขั้นตอนตามคู่มือ
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ความเร็วการเขียน
• CD-R: 48X (7200KB/วินาที)
• DVD+R: 20X (27000KB/วินาที)
• DVD+R DL: 16X (21600KB/วินาที)
• DVD-R: 20X (27000KB/วินาที)
• DVD-R DL: 12X (16200KB/วินาที)
• DVD-RAM: 12X (16200KB/วินาที)

ความเร็ว ReWriting
• CD-RW: 24X (3600KB/sec) โดย CAV
• DVD+RW: 8X (10800KB/sec) โดย CLV
• DVD-RW: 6X (8100KB/sec) โดย CLV

ความเร็วการอ่าน
• เวลาการเข้าใช้: 160ms
• ขนาดบัฟเฟอร์: 2MB
• CD-R: 48X (7200KB/sec) โดย CAV
• DVD-ROM: 16X (21600KB/sec) โดย CAV
• DVD-RAM: 5x (6750KB/sec) โดย PCAV

การเชื่อมต่อ
• อินเตอร์เฟซ: IDE interface (ATAPI)
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: 12 V DC in, 

ช่องเสียบอินเตอร์เฟซ IDE, จัมเปอร์สำหรั
บเลือกเป็น Master/Slave, Analog audio Left/Right 
out, ช่องเสียบไฟ DC, เอาต์พุตระบบเสียงดิจิตอล

สะดวกสบาย
• ง่ายต่อการติดตั้ง: ติดตั้งอัตโนมัติ
• ใช้งานง่าย: คู่มือวิธีใช้ให้คำแนะนำอย่างเป็นขั

้นตอน

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สกรูสำหรับยึดติดผนัง 4 ตัว, 

CD-ROM พร้อมซอฟต์แวร์ + คู่มือ, ดิสก์ 
LightScribe, คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว, คู่มือผู้ใช้

ความต้องการระบบ
• เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์: 650MB
• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows® Vista, XP, 2000 

SP4, ME, NT, 98 SE
• โปรเซสเซอร์: ซีพียู Pentium 4 1.3GHz หรือสูงกว่า
• หน่วยความจำ RAM: 128MB

ข้อมูลทางเทคนิค
• ความชื้น: 15 - 80 %RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
• ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: 5 - 50 ฐC
• มาตรฐานความปลอดภัย: EN60950, 

EN60825,UL1950
• มาตรฐาน EMC: EN55022, EMS55024,FCC Part 15
• ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ: -40 - 65 ฐC

ด้านนอกกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 9.72 กก.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

48 x 47 x 22 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 8.82 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .9 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

22.8 x 20.5 x 9.1 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 1.097 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: .882 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .215 กก.
•
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