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Rychlost zápisu
• CD-R: 48× (7 200 KB/sec) u CAV
• DVD+R: 20× (24 300 KB/s) u CAV
• DVD+R DL: 8× (10 800 KB/sec) u Z-CLV
• DVD-R: 20× (24 300 KB/s) u CAV
• DVD-R DL: 8× (10 800 KB/sec) u Z-CLV
• DVD-RAM: 12× (16 200 KB/s) u PCAV

Rychlost přepisu
• CD-RW: 32× (4 800 KB/s) u CAV
• DVD+RW: 8× (10 800 KB/sec) u CLV
• DVD-RW: 6× (8 100 KB/sec) u CLV

Rychlost čtení
• Doba přístupu: 160 ms
• Velikost vyrovnávací paměti: 2 MB
• CD-R: 48× (7 200 KB/sec) u CAV
• DVD-ROM: 16× (21 600 KB/sec) u CAV
• DVD-RAM: 12× (16 200 KB/s) u PCAV

Možnosti připojení
• Rozhraní: SATA
• Další připojení: Vstup pro napájení 12 V DC, 

Konektor rozhraní IDE, Můstek Master/Slave, 
Analogový audio výstup levý/pravý, Připojení ke 
stejnosměrnému napětí, Digitální výstup audio

Pohodlí
• Snadná instalace: Standard Plug & Play
• Snadné použití: Příručka Jak na to? krok po kroku

Systémové požadavky
• Místo na pevném disku: 650 MB
• Operační systém PC: Windows® Vista, XP, 2000 

SP4, ME, NT, 98 SE
• Procesor: Procesor Pentium 4 1,3 GHz nebo vyšší
• paměť RAM: 128 MB

Technické údaje
• Vlhkost: 15 - 80 % rel. vlhk. (bez kondenzace)
• Rozsah provozní teploty: 5 - 50 °C
• Bezpečnostní normy: EN60950, EN60825, 

UL1950
• Normy EMC: EN55022, EMS55024, FCC Part 15
• Rozsah teploty při uskladnění: -40 - 65 °C

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 9,1 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 38 x 32 x 24 cm
• Čistá hmotnost: 7,4 kg
• Hmotnost obalu: 1,7 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 17 x 14,8 x 4,2 cm
• Hrubá hmotnost: 0,86 kg
• Čistá hmotnost: 0,74 kg
• Hmotnost obalu: 0,12 kg
•

Interní mechanika verze Bulk
DVD 20x Zapisovací mechanika

Specifikace

Datum vydání 2009-01-22

Verze: 2.0.2

12 NC: 8670 000 33287
EAN: 87 12581 35886 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SPD6

Zvýrazn

LightScri
Funkce Ligh
sentimentá
do starého 
přepisovate
znovu jej vl
štítky, které
profesionáln
personalizo
dokonce je 
než dříve ta
a datové so

Dynamic
Dynamická
vysokorychl

Zapisova
Nová zapis
dvouvrstvá 

Vypalova
Technologie
mechanice 

Standard
Technologie
komponent
technických

Seamless
Funkce Sea
způsobeným

8,5 GB úl
Ukládejte 8
na jednostr

DVD-RA
Je podporov
výrobek sku
podporující 
105BM

ění výro

be
tScribe Dir

lní popisova
železa! Jed
lné CD neb
ožte do me
 budou stej
í sítotisk. M

vanou grafi
přidat na št
k naleznet
ubory.

ká kalibra
 kalibrace o
ostních mec

cí mechan
ovací mech
média +R i

cí mecha
 LightScribe
CD a DVD 

 Plug & P
 Plug & Pla
y bez nutno
 příprav.

 Link
mless Link 
 chybami p

ožné kap
,5 GB dat n
anném, dvo

M
án formát 
tečně mult
všechy form
ect Disc Labeling posílá 
če a nešikovné nalepovací štítky 
noduše otočte nahrávatelné/
o DVD se speciálním povrchem, 
chaniky a „vypalte“ fantastické 
ně kvalitní a vypadat stejně jako 
ůžete upravovat text a 

ku pomocí dodaného softwaru a 
ítek později. Mnohem snadněji 
e uložené filmy, hudbu, fotografie 

ce
ptimalizuje kvalitu zápisu DVD u 
hanik DVD+RW.

ika pro disky +/- DL
anika umožňuje zápis na 
 -R 8,5 GB

nika a tiskárna v jednom
 přidává vaší vypalovací 
funkce potiskování štítky.

lay
y umožňuje instalovat a přidávat 
sti složité instalace nebo 

předchází ztrátám disků 
ři zápisu

acity
ebo 4 hodiny videa v kvalitě DVD 
uvrstvém disku

DVD-RAM, díky čemuž je tento 
inahrávací mechanikou, 
átxy disků CD a DVD.
/00

bku

http://www.philips.com

