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tasjonen passer til alle G-baserte bærbare maskiner. Med høyeste nivå med 

eytelse i tillegg til minimal vekt og størrelse imøtekommer den smale interne 

avene til både produsenter og brukere av bærbare maskiner.
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egen ytelse
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P-basert skrivemetode for optimal datagjenkjenning
imal innspillingshastighet for alle typer brennbare plater

delighet
 DVDene dine på alle stasjoner og set-top-enheter
belt format
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Skrivehastighet
• DVD+R: 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
• DVD-R: 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
• DVD+R DL: 4X (5400 kB/sek) med Z-CLV 

(valgfritt)
• DVD-R DL: 4X (5400 kB/sek) med Z-CLV 

(valgfritt)

Omskrivingshastighet
• DVD+RW: 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
• CD-RW: 32X (3600 kB/sek) ved Z-CLV på 

ultrarask plate
• DVD-RW: 6X (8100 kB/sek) ved Z-CLV

Lesehastighet
• DVD-ROM: 8X (10 800 kB/sek) ved CAV
• CD-R: 24X (3600 kB/sek) ved CAV
• Bufferstørrelse: 2 MB

Tilkoblingsmuligheter
• Grensesnitt: IDE-grensesnitt (ATAPI)

Systemkrav
• Harddiskplass: 100 MB
• PC-operativsystem: Windows 95, 98, 2000, Me, 

XP
• Prosessor: Pentium 166 MHz eller høyere CPU
• RAM-minne: 128 MB

Mål
• Produktmål (BxDxH), tommer: 138 X 155 X 24
• Produktvekt: < 0,41 kg kg

Effekt
• Adaptertype: DC 5 V / 12 V
• Strømforbruk: 12 W W

Tekniske spesifikasjoner
• Fuktighet: 5–90 % (ingen kondens)
• Temperaturområde for drift: 5–50 C °C
• Sikkerhetsstandarder: EN60825, UL1950
• EMC-standarder: EN55022
• Tilgangstid: CD: <120 ms (typisk), DVD: <140 ms 

(typisk)

Emballasjeopplysninger
• 12NC: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
• Bruttovekt: 0,41 kg
• Høyde: 24 mm
• Lengde: 155 mm
• Bredde: 138 mm

Ytre eske
• 12NC: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958813
• Bruttovekt: 5,1 kg
• Lengde: 367 mm
• Bredde: 367 mm
• Høyde: 269 mm
• Antall: 20

Ytre eske 2
• Antall: 1260
•
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