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ωτερικό DVD rewriter 8x µε πρωτόκολλο G

άδα ταιριάζει σε όλα τα laptop µε βάση το πρωτόκολλο G. Με το υψηλότερο 

δοσης σε εγγραφή και ανάγνωση και µε ελάχιστο βάρος και µέγεθος 

απαιτήσεις τόσο των κατασκευαστών όσο και των καταναλωτών laptop.

 µάρτυρες της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας
άδα εγγραφής διπλής επίστρωσης για µέσα +R και -R, DL
ητικότητα αποθήκευσης 8,5 GB σε δίσκο διπλού στρώµατος (1 εγγράψιµη πλευρά)

ρη απόδοση
ορη εγγραφή των επανεγγράψιµων δίσκων σας

ύτητα εγγραφής 4X σε δίσκους διπλής επίστρωσης 8,5 GB

τη αξιοπιστία και δύναµη
αλής και αξιόπιστη επανεγγραφή µε λειτουργία Seamless Link
µική βαθµονόµηση για ποιότητα εγγραφής µε υψηλή ταχύτητα DVD

οδος εγγραφής βάσει ADIP για βέλτιστη αναγνώριση δεδοµένων
τη ταχύτητα εγγραφής για οποιοδήποτε εγγράψιµο δίσκο

ία
ιη αναπαραγωγή των DVD σε όλες τις µονάδες και τις συσκευές set-top
ό φορµά
 

Philips
Μη συσκευασµένη 
εσωτερική µονάδα

DVD
16x Συσκευή επανεγγραφής

SPD8003BM



 

Ταχύτητα εγγραφής
• DVD+R: 8X (10800KB/sec) µε Z-CLV
• DVD-R: 8X (10800KB/sec) µε Z-CLV
• DVD+R DL: 4X (5400KB/sec) µε Z-CLV 

(προαιρετικά)
• DVD-R DL: 4X (5400KB/sec) µε Z-CLV 

(προαιρετικά)

Ταχύτητα επανεγγραφής
• DVD+RW: 8X (10800KB/sec) µε Z-CLV
• CD-RW: 24X (3600KB/sec) µε Z-CLV σε δίσκο 

τύπου UltraSpeed
• DVD-RW: 6X (8100KB/sec) µε Z-CLV

Ταχύτητα ανάγνωσης
• DVD ROM: 8X (10800KB/sec) µε CAV
• CD-R: 24X (3600KB/sec) µε CAV
• Μέγεθος µνήµης προσωρινής αποθήκευσης: 2MB

Συνδεσιµότητα
• ∆ιασύνδεση: ∆ιασύνδεση IDE (ATAPI)

Απαιτήσεις συστήµατος
• Χώριτικότητα σκληρού δίσκου: 100MB
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows 95, 

98, 2000, ME, XP
• Επεξεργαστής: Επεξεργαστής Pentium 166MHz ή 

ταχύτερος
• Μνήµη RAM: 128MB

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ) σε ίντσες: 

138X155X24
• Βάρος προϊόντος: <0,41κ. κ.

Τάση
• Τύπος µετασχηµατιστή: DC 5 V/ 12 V
• Κατανάλωση ρεύµατος: 12 W W

Τεχνικές προδιαγραφές
• Υγρασία: 5 - 90 % (χωρίς συµπύκνωση)
• Κλίµακα θερµοκρασίας λειτουργίας: 5 - 50 C °C
• Πρότυπα ασφαλείας: EN60825, UL1950
• Πρότυπα EMC: EN55022
• Χρόνος πρόσβασης: CD: <120msec (τυπική), 

DVD: <140msec (τυπική)

∆εδοµένα συσκευασίας
• 12NC: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
• Μικτό βάρος: 0,41 κ.
• Ύψος: 24 χιλ.
• Μήκος: 155 χιλ.
• Πλάτος: 138 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• 12NC: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958813
• Μικτό βάρος: 5,1 κ.
• Μήκος: 367 χιλ.
• Πλάτος: 367 χιλ.
• Ύψος: 269 χιλ.
• Ποσότητα: 20

Εξωτερική συσκευασία 2
• Ποσότητα: 1260
•
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