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Skrivhastighet
• DVD+R: 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
• DVD-R: 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
• DVD+R DL: 4x (5 400 kB/sek) vid Z-CLV 

(valfritt)
• DVD-R DL: 4x (5 400 kB/sek) vid Z-CLV (valfritt)

Överskrivningshastighet
• DVD+RW: 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
• CD-RW: 24x (3600 kB/sek) vid Z-CLV på 

UltraSpeed-skiva
• DVD-RW: 6x (8 100 kB/sek) vid Z-CLV

Läshastighet
• DVD-ROM: 8x (10 800 kB/sek) vid CAV
• CD-R: 24x (3 600 kB/sek) vid CAV
• Buffertstorlek: 2 MB

Anslutningar
• Gränssnitt: IDE-kontakt (ATAPI)

Systemkrav
• Hårddiskutrymme: 100 MB
• PC OS: Windows 95, 98, 2000, ME, XP
• Processor: Pentium-processor 166 MHz eller 

snabbare
• RAM-minne: 128 MB

Storlek
• Produktstorlek (BxDxH) i tum: 138 X 155 X 24
• Produktvikt: <0,41kg kg

Övriga data
• Adaptertyp: DC 5 V/12 V
• Strömförbrukning: 12 W W

Tekniska specifikationer
• Fuktighet: 5–90 % (ingen kondensering)
• Temperaturintervall vid drift: 5–50 C °C
• Säkerhetsstandarder: EN60825, UL1950
• EMC-standarder: EN55022
• Åtkomsttid: CD: <120 msek (medel), DVD: <140 

msek (medel)

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
• Bruttovikt: 0 41 kg
• Höjd: 24 mm
• Längd: 155 mm
• Bredd: 138 mm

Yttre kartong
• 12NC: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958813
• Bruttovikt: 5,1 kg
• Längd: 367 mm
• Bredd: 367 mm
• Höjd: 269 mm
• Kvantitet: 20

Förpackning.
• Kvantitet: 1260
•
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