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Schrijfsnelheid
• CD-R: 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
• DVD+R: 20x (27.000 kB/sec.) by CAV
• DVD+R DL: 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
• DVD-R: 20x (27.000 kB/sec.) by CAV
• DVD-R DL: 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
• DVD-RAM: 12x (16.200 kB/sec) by PCAV

Herschrijfsnelheid
• CD-RW afspelen: 24x (3600 kB/sec) bij CAV
• DVD+RW: 8x (10.800 kB/sec.) bij CLV
• DVD-RW: 6x (8100 kB/sec.) bij CLV

Leessnelheid
• Toegangstijd: 160 ms
• Buffergrootte: 2 MB
• CD-R: 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
• DVD-ROM: 16x (21.600 kB/sec) bij CAV
• DVD-RAM: 5x (6750 kB/sec) bij PCAV

Connectiviteit
• Interface: SATA
• Andere aansluitingen: 12 V DC in, Aansluiting 

voor IDE-interface, Master/Slave-omschakeling, 
Analoge audio links/rechts uit, Aansluiting voor 
gelijkstroom, Digitale audio uit

Gemak
• Gemakkelijk te installeren: Plug & Play
• Gebruiksgemak: Stap voor stap handleiding

Systeemvereisten
• Ruimte op harde schijf: 650 MB
• PC-besturingssysteem: Windows® XP, 2000 SP4
• Processor: Pentium 4 CPU, 1,3 GHz of hoger
• RAM-geheugen: 128 MB

Technische specificaties
• Vochtigheid: 15% - 80% RH (zonder 

condensvorming)
• Bereik gebruikstemperatuur: 5 - 50 °C
• Veiligheidsnormen: EN60950, EN60825,UL1950
• EMC-normen: EN55022, EMS55024, FCC deel 15
• Bereik temperatuuropslag: - 40 - 65 °C

Omdoos
• Brutogewicht: 12,7 kg
• Omdoos (L x B x H): 48,5 x 47 x 22 cm
• Nettogewicht: 9 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,7 kg

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

26 x 21 x 10,7 cm
• Brutogewicht: 1.2 kg
• Nettogewicht: 0,9 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,3 kg
•

Interne drive
DVD 20x ReWriter

Specificaties

Publicatiedatum  
2009-01-22

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 000 35214
EAN: 87 12581 37716 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SPD6

Product

LightScri
LightScribe 
markeerstif
overbodig! D
DVD-RW m
in het statio
uiterlijk en d
U kunt teks
met de mee
wat op het 
eenvoudig o
gegevensbe

Dynamisc
Dynamisch
van DVD+R

Writer vo
Nieuw stati
media (zow

Brander 
Met de Ligh
CD- en DVD

Plug & Pl
Met Plug &
zonder tech
hoeven uitv

Seamless
Seamless L
door schrijf

Opslagca
Op één enk
gegevens of

DVD-RA
Het DVD-R
maakt dit p
alle CD- en
105BD

kenmerk

be
Direct Disc
ten en onha
raai gewo
et speciale
n en 'brand
e kwaliteit 
t en persoo
geleverde s
label toevoe
m uw films
standen te 

he kalibr
e kalibratie 
W-stations

or twee 
on voor het
el +R als -R

en printe
tScribe-tech
-brander.

ay
 Play install
nische ana
oeren. Gew

 Link
ink voorkom
fouten.

paciteit v
elzijdige du
 4 uur DVD

M
AM-formaa
roduct een
 DVD-forma
 Labeling maakt vlekkende 
ndige zelfklevende etiketten 

on uw CD-R/CD-RW of DVD-R/
 coating om, plaats deze opnieuw 
' fantastische labels met het 
van professionele zeefdruklabels. 
nlijke afbeeldingen combineren 
oftware en u kunt zelfs later nog 
gen. Nog nooit was het zo 
, muziek, foto's en 
vinden.

atie
optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit 
 met hoge snelheid.

formaten op +/- DL
 schrijven op 8,5 GB dubbellaagse 
)

r in één
nologie drukt u labels af met uw 

eert u nieuwe componenten 
lyses of complexe procedures te 
oon even aansluiten en het werkt!

t dat discs worden beschadigd 

an 8,5 GB
bbellaagse disc kunt u 8,5 GB 
-video van topkwaliteit opslaan

t wordt ondersteund en dat 
 echt MultiRecording-station dat 
ten ondersteunt.
/10

en

http://www.philips.com

