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DVD
ReWriter

SPD6107BD
Scrieţi şi etichetaţi DVD-urile 

cu o singură unitate
Discul dvs., proiectul dvs. De ce să folosiţi scrisul de mână când vă puteţi crea propria 
etichetă profesională care vă reflectă amintirile?

Descoperiţi cea mai recentă tehnologie
• Unitate cu funcţie LightScribe
• Writer dublu strat pentru suporturi media DL +R și -R
• Format DVD-RAM acceptat

Performanţe superioare
• Capacitate de stocare de 8,5 GB pe un disc dublu strat cu o singură faţă
• Viteză de scriere uimitoare, de 20x

Fiabilitate și robusteţe în condiţii extreme
• Calibrarea dinamică asigură calitatea inscripţionării la viteze mari
• Reinscripţionare sigură cu Seamless Link

Comoditate
• Unitate de scriere CD și DVD și imprimantă de etichete într-un singur dispozitiv
• Plug and Play, pentru instalare mai ușoară
• Întoarceţi discul și etichetaţi-l cu manualul cu 3 etape
• Dual Format
 



 LightScribe
Noul sistem de etichetare a discurilor LightScribe va 
face inutile markerele și etichetele autocolante. Nu 
mai trebuie decât să întoarceţi CD-ul sau DVD-ul, 
să-l reintroduceţi în unitate, și veţi putea inscripţiona 
etichete de calitate, la nivel profesional. Puteţi să 
combinaţi text și elemente grafice, și puteţi inclusiv 
să adăugaţi noi elemente la o dată viitoare. Cu acest 
sistem, vă va fi mult mai ușor să găsiţi filmele, muzica, 
fotografiile și fișierele de date dorite.

Calibrare dinamică
Calibrarea dinamică optimizează calitatea 
inscripţionării DVD-urilor, pentru unităţile 
DVD+RW de mare viteză.

Writer cu format dublu pentru +/- DL
O unitate nouă care permite inscripţionarea pe 
suporturi media dublu strat +R și -R de 8,5 GB

Unitate de scriere și imprimantă
Tehnologia LightScribe adaugă funcţii de 
inscripţionare a etichetelor cu unitatea dvs. de 
scriere CD și DVD.

Plug and Play
Tehnologia Plug and Play vă permite să instalaţi sau 
să adăugaţi noi componente și să le puneţi în 
funcţiune fără a parcurge operaţii complexe de 
instalare sau analize tehnice.

Legătură fără întreruperi
Seamless Link previne erorile de inscripţionare

Capacitate de stocare de 8,5 GB
Stocaţi 8,5 GB de date sau 4 ore de înregistrare la 
calitate DVD pe un disc dublu strat cu o singură faţă

DVD-RAM
Formatul DVD-RAM este acceptat, produsul fiind o 
adevărată unitate MultiRecording care suportă toate 
formatele de CD și DVD.
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Repere
• Tip ambalaj: Cutie
•

Viteză de inscripţionare
• CD-R: 48X (7200KB/sec)
• DVD+R: 22X (29700KB/sec)
• DVD+R DL: 8X (10800KB/sec)
• DVD-R: 22X (29700KB/sec)
• DVD-R DL: 8X (10800KB/sec)
• DVD-RAM: 12X (16200KB/sec)

Viteză de reinscripţionare
• CD-RW: 24X (3600 KB/sec), CAV
• DVD+RW: 8X (10800KB/sec), CLV
• DVD-RW: 6X (8100 KB/sec), CLV

Viteză de citire
• Timp de acces: 160ms
• Dimensiune buffer: 2 MB
• CD-R: 48X (7200 KB/sec), CAV
• DVD-ROM: 16X (21600 KB/sec), CAV
• DVD-RAM: 5X (6750 KB/sec), P-CAV

Conectivitate
• Interfaţă: Interfaţă SATA
• Alte conexiuni: Intrare 12 V CC, Jumper Master/

Slave, Ieșire audio analogic S/D, Conector pentru 
alimentare CC, Ieșire audio digital

Comoditate
• Ușor de instalat: Plug and Play

Accesorii
• Accesorii incluse: 4 șuruburi pt. montare, CD-

ROM cu software + manual, Discuri LightScribe, 
Ghid de instalare rapidă, Manual de utilizare

Cerinţe sistem
• Spaţiu pe hard disk: 650 MB
• PC OS: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 

98 SE
• Procesor: Procesor Pentium 4 de 1,3 GHz sau mai 

bun
• memorie RAM: 128 MB

Specificaţii tehnice
• Umiditate: 15 - 80% RH (fără condensare)
• Interval temperatură de funcţionare: 5 - 50 °C
• Standarde de siguranţă: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Standarde EMC: EN55022, EMS55024, FCC Partea 

15
• Interval temperatură de stocare: -40 - 65 °C

Cutie exterioară
• Greutate brută: 9,72 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 48 x 47 x 22 cm
• Greutate netă: 8,82 kg
• Greutate proprie: 0,9 kg
• EAN: 87 12581 44537 9
• Număr de ambalaje: 10

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

22,8 x 20.5 x 9,1 cm
• Greutate brută: 1,097 kg
• Greutate netă: 0,882 kg
• Greutate proprie: 0.215 kg
• EAN: 87 12581 44536 2
• Număr de produse incluse: 1
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