
 

 

Philips
Обемно вътрешно 
устройство, IDE

DVD
22x Презаписващо устройство

SPD6007BM
Записвайте и надписвайте DVD 

дискове с едно устройство
Вашият диск - вашият проект. Защо да пишете на ръка, след като имате 
възможността да създадете свой професионален надпис, подхождащ на ценните ви 
спомени!

Отлично качество
• Изумителна скорост на запис 22x
• Капацитет на съхранение 8,5 GB на едностранен двуслоен диск

Изключителна надеждност и здравина
• Динамичното калибриране води до качествен запис с висока скорост
• Безопасен и надежден презапис с помощта на Seamless Link

Станете свидетели на най-новите технологии
• Устройство с функцията LightScribe
• Двуслойно устройство за +R и -R, носители DL
• Поддържа се формат DVD-RAM

Удобство
• Това устройство може да чете и записва всички CD и DVD формати
• Plug & Play за по-лесно инсталиране



 LightScribe
Директното надписване на дискове 
LightScribe праща бъркотията от маркери и 
неудобни етикетчета в миналото! Просто 
обърнете своя CD или DVD диск със 
специално покритие, поставете го отново в 
устройството и нанесете фантастични 
етикети с облика и качеството на 
професионално покритие. Можете да 
смесвате текст и индивидуална графика, 
като използвате приложения софтуер, а 
дори и да добавите етикета по-късно. Това 
улеснява повече от всякога намирането на 
вашите филми, музика, снимки и данни.

Поддържат се всички CD - DVD 
формати
Това устройство поддържа форматите CD-
ROM, CD-R(W), DVD-ROM, DVD+R(W), 
DVD-R(W), DVD+R DL, DVD-R DL и DVD-

RAM. Без повече грижи за типа дискове, 
подходящи за вашето устройство!

DVD-RAM
Поддържа се формат DVD-RAM, което 
прави от този продукт истинско 
мултизаписващо устройство, поддържащо 
всички CD и DVD формати..

Скорост на запис 22x
С използването на най-нови технологии 
това устройство достига максимална 
скорост на запис 22x. Така то е най-бързото 
в света, като надеждността му е 
гарантирана.

Капацитет на съхранение 8,5 GB
Съхранявайте 8,5 GB данни или 4 часа 
видео с DVD качество на един едностранен 
двуслоен диск

Динамично калибриране
Динамичното калибриране оптимизира 
качеството на запис на DVD при бързи 
DVD+RW устройства.

Безпроблемна връзка
Seamless Link предпазва от повреждане на 
дисковете поради грешки при запис

Plug & Play
Plug & Play ви дава възможност да 
инсталирате или добавите нов компонент и 
той да проработи, без да трябва да 
изпълнявате сложна инсталационна 
процедура или технически анализ.
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Скорост на четене
• CD-ROM: 48x (7200 kB/s)
• DVD-ROM: 16x (21600 KB/s)
• Време на достъп: 110 ms
• Размер на буфера: 2 MB

Скорост на запис
• DVD+R: 22x (29700 KB/s)
• DVD-R: 22x (29700 KB/s)
• DVD-RAM: 12x (16200 KB/s)
• DVD+R DL: 16x (21600 KB/s)
• DVD-R DL: 12x (16200 KB/s)
• CD-R: 48x (7200 kB/s)

Скорост на презапис
• DVD+RW: 8x (10800 kB/s)
• DVD-RW: 6x (8100 kB/s)
• CD-RW: 32x (4800 kB/s)

Възможности за свързване
• Други връзки: Съединител DC захранване, 
Мостче за избор на главен/подчинен

• Интерфейс: Интерфейс IDE / PATA

Удобство
• Лесно инсталиране: Plug & Play

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Microsoft 

Windows® Vista, XP, 2000 SP4
• Процесор: Процесор Pentium 4 1,3 GHz или по-
добър

• RAM памет: 256 MB
• Капацитет на твърдия диск: 650 MB

Технически спецификации
• Диапазон на работната температура: +5 ... 

+50 °C
• Температурен диапазон (съхраняване): -40 ... 

+80 °C
• Влажност: 20 ... 80% отн. влажност (без 
кондензация)

• Стандарти на безопасност: EN60950, EN60825
• EMC стандарти: EN55022, EN55024

Мощност
• Входна мощност: DC 5V 1A / 12V 2A
• Консумирана мощност: макс. 25 W

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

14,82 x 4,2 x 17 см
• Тегло: 0,75 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

14,82 x 4,2 x 17 см
• Бруто тегло: 0,75 кг
• Нето тегло: 0,75 кг
• EAN: 87 12581 47686 1
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 37,8 x 31,7 x 23,8 см
• Бруто тегло: 10,3 кг
• Нето тегло: 7,5 кг
• Тегло с опаковката: 2,8 кг
• EAN: 87 12581 47687 8
• Брой потребителски опаковки: 10
•
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