
 

 

Philips
Interne bulkdrive, IDE

DVD
22x ReWriter

SPD6007BM
Uw DVD's beschrijven en labelen 

met één apparaat
Uw disc, uw project. Waarom zou u schrijven als u uw eigen, professionele label kunt 
maken waarmee uw herinneringen worden weerspiegeld.

Superieure prestaties
• Ongelooflijke schrijfsnelheid van 22x
• Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc

Extreme betrouwbaarheid en robuustheid
• Dynamische kalibratie garandeert schrijfkwaliteit bij hoge snelheid
• Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link

Een voorproefje van de nieuwste technologie
• Station met LightScribe-functie
• Dubbellaagse writer voor +R-, -R- en DL-media
• DVD-RAM-formaat ondersteund

Gemak
• Dit station kan alle CD- en DVD-formaten lezen en beschrijven
• Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie



 LightScribe
LightScribe Direct Disc Labeling maakt 
vlekkende markeerstiften en onhandige 
zelfklevende etiketten overbodig! Draai 
gewoon uw CD-R/CD-RW of DVD-R/DVD-
RW met speciale coating om, plaats deze 
opnieuw in het station en 'brand' fantastische 
labels met het uiterlijk en de kwaliteit van 
professionele zeefdruklabels. U kunt tekst en 
persoonlijke afbeeldingen combineren met de 
meegeleverde software en u kunt zelfs later 
nog wat op het label toevoegen. Nog nooit was 
het zo eenvoudig om uw films, muziek, foto's 
en gegevensbestanden te vinden.

Ondersteuning van alle CD/DVD-
formaten
Dit station ondersteunt de formaten CD-
ROM, CD-R(W), DVD-ROM, DVD+R(W), 

DVD-R(W), DVD+R DL, DVD-R DL en DVD-
RAM. U hoeft u nooit meer af te vragen welke 
discs geschikt zijn voor uw station!

DVD-RAM
Het DVD-RAM-formaat wordt ondersteund 
en dat maakt dit product een echt 
MultiRecording-station dat alle CD- en DVD-
formaten ondersteunt.

22x schrijfsnelheid
Dankzij de nieuwste technologie heeft deze 
schijf de maximale schrijfsnelheid van 22x. 
Hierdoor is het de snelste schijf ter wereld die 
niet alleen snel is, maar ook stabiel.

Opslagcapaciteit van 8,5 GB
Op één enkelzijdige dubbellaagse disc kunt u 
8,5 GB gegevens of 4 uur DVD-video van 
topkwaliteit opslaan

Dynamische kalibratie
Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-
schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met 
hoge snelheid.

Seamless Link
Seamless Link voorkomt dat discs worden 
beschadigd door schrijffouten.

Plug & Play
Met Plug & Play installeert u nieuwe 
componenten zonder technische analyses of 
complexe procedures te hoeven uitvoeren. 
Gewoon even aansluiten en het werkt!
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Leessnelheid
• CD-ROM: 48x (7200 kB/s)
• DVD-ROM: 16x (21.600 kB/s)
• Toegangstijd: 110 ms
• Buffergrootte: 2 MB

Schrijfsnelheid
• DVD+R: 22x (29.700 kB/s)
• DVD-R: 22x (29.700 kB/s)
• DVD-RAM: 12x (16.200 kB/s)
• DVD+R DL: 16x (21.600 kB/s)
• DVD-R DL: 12x (16.200 kB/s)
• CD-R: 48x (7200 kB/s)

Herschrijfsnelheid
• DVD+RW: 8x (10.800 kB/s)
• DVD-RW: 6x (8100 kB/s)
• CD-RW: 32x (4800 kB/s)

Connectiviteit
• Andere aansluitingen: Aansluiting voor 

gelijkstroom, Master/Slave-omschakeling
• Interface: IDE/PATA-interface

Gemak
• Gemakkelijk te installeren: Plug & Play

Systeemvereisten
• Besturingssysteem PC: Microsoft Windows® 

Vista, XP, 2000 SP4
• Processor: Pentium 4-processor, 1,3 GHz of hoger
• RAM-geheugen: 256 MB
• Ruimte op harde schijf: 650 MB

Technische specificaties
• Bereik gebruikstemperatuur: +5 tot +50 °C
• Bereik temperatuuropslag: -40 tot +80 °C
• Vochtigheid: 20% tot 80% RH (zonder 

condensvorming)
• Veiligheidsnormen: EN60950, EN60825
• EMC-normen: EN55022, EN55024

Vermogen
• Ingangsvermogen: DC 5 V 1 A/12 V 2 A
• Energieverbruik: max. 25 W

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

14,82 x 4,2 x 17 cm
• Gewicht: 0,75 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

14,82 x 4,2 x 17 cm
• Brutogewicht: 0,75 kg
• Nettogewicht: 0,75 kg
• EAN: 87 12581 47686 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 37,8 x 31,7 x 23,8 cm
• Brutogewicht: 10,3 kg
• Nettogewicht: 7,5 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,8 kg
• EAN: 87 12581 47687 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 10
•
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