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Skrivehastighet
• CD-R: 48X (7200 kB/sek) ved CAV
• DVD+R: 20X (27 000 kB/sek) ved CAV
• DVD+R DL: 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
• DVD-R: 20X (27 000 kB/sek) ved CAV
• DVD-R DL: 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
• DVD-RAM: 12X (16 200 kB/sek) ved PCAV

Omskrivingshastighet
• CD-RW: 24X (3600 kB/sek) ved CAV
• DVD+RW: 8X (10 800 kB/sek) ved CLV
• DVD-RW: 6X (8100 kB/sek) ved CLV

Lesehastighet
• Tilgangstid: 160 ms
• Bufferstørrelse: 2 MB
• CD-R: 48X (7200 kB/sek) ved CAV
• DVD-ROM: 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
• DVD-RAM: 5X (6750 kB/sek) ved PCAV

Tilkoblingsmuligheter
• Grensesnitt: SATA
• Andre tilkoblinger: 12 V DC-inngang, IDE-

grensesnittkontakt, Valgbryter overordnet/
underordnet, Analog audio venstre/høyre ut, DC-
strømkontakt, Digital lydutgang

Anvendelighet
• Enkel installering: Plug-and-Play
• Enkel bruk: Slik gjør du-håndbok, trinn for trinn

Systemkrav
• Harddiskplass: 650 MB
• PC-operativsystem: Windows® XP, 2000 SP4
• Prosessor: Pentium 4 1,3 GHz eller høyere CPU
• RAM-minne: 128 MB

Tekniske spesifikasjoner
• Fuktighet: 15–80 % RF (ingen kondens)
• Temperaturområde for drift: 5–50 °C
• Sikkerhetsstandarder: EN60950, EN60825, 

UL1950
• EMC-standarder: EN55022, EMS55024, FCC part 

15
• Temperaturområde for oppbevaring: -40–65 °C

Ytre eske
• Bruttovekt: 12,7 kg
• Yttereske (L x B x H): 48,5 x 47 x 22 cm
• Nettovekt: 9 kg
• Taravekt: 3,7 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 26 x 21 x 10,7 cm
• Bruttovekt: 1,2 kg
• Nettovekt: 0,9 kg
• Taravekt: ,3 kg
•
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