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Írási sebesség
• DVD+R: 8x (10800 KB/mp), Z-CLV
• DVD-R: 8x (10800 KB/mp), Z-CLV
• DVD+R DL: 4x (5400 KB/mp), Z-CLV
• DVD-R DL: 4x (5400 KB/mp), Z-CLV

Újraírási sebesség
• DVD+RW: 8x (10800 KB/mp), Z-CLV
• CD-RW: 24x (3600 KB/mp), Z-CLV in UltraSpeed 

lemezen
• DVD-RW: 6x (8100 kB/s), Z-CLV

Olvasási sebesség
• DVD ROM: 8x (10800 kB/s), CAV
• CD-R: 24x (3600 kB/s), CAV
• Puffer méret: 2 MB

Csatlakoztathatóság
• Interfész: IDE interfész (ATAPI)

Rendszerkövetelmények
• Hely a merevlemezen: 100 MB
• PC OS: Windows 98, 2000, ME, XP
• Processzor: 166 MHz-es vagy gyorsabb Pentium 

CPU
• RAM memória: 128 MB

Méretek
• Termék méretei (szxméxma), hüvelyk: 138 X 155 

X 24
• Termék súlya: < 0,41 kg kg

Áram
• Adapter típusa: DC 5 V/12 V
• Áramfogyasztás: 12 W W

Műszaki adatok
• Páratartalom: 5 - 90% rel. páratart. (nem kond.)
• Üzemi hőmérsékleti tartomány: 5 - 50 C °C
• Biztonsági szabványok: EN60825, UL1950
• EMC szabványok: EN55022
• Hozzáférési idő: CD: <120msec (tipikus), DVD: 

<140msec (tipikus)

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
• Bruttó tömeg: 0 41 kg
• Magasság: 24 mm
• Hosszúság: 155 mm
• Szélesség: 138 mm

Külső kartondoboz
• 12 nc: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958813
• Bruttó tömeg: 5,1 kg
• Hosszúság: 367 mm
• Szélesség: 367 mm
• Magasság: 269 mm
• Mennyiség: 20

2. külső kartondoboz
• Mennyiség: 1260
•
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