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Datasheet
LG Externí jednotka Super Multi
Maximální kompatibilita se všemi formáty CD a DVD

Nezávislost při práci i zábavě na pracovních i soukromých cestách zajišťuje
produktům Fujitsu malá externí jednotka DVD od společnosti LG, která je navržena
pro cestování. Upgradujte svůj notebook či stolní počítač pomocí této externí
jednotky a používejte ji kdekoli.
Přehled nejdůležitějších vlastností

Ideální pro profesionální i domácí použití
Inteligentní napájení pouze z jednoho portu USB 2.0
Extrémně tenké provedení
Zápis a čtení veškerého obsahu disků CD a DVD
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Externí jednotka Super Multi
Technické parametry
Zápis disků DVD:
DVD+ - R 8×
DVD+ RW 8×
DVD-RW 6×
DVD-RAM 5×
DVD+-R DL 6×
Čtení disků DVD:
DVD-ROM 8×
Zápis disků CD:
CD-R 24×
CD-RW 24×
Čtení disků CD:
CD-ROM 24×
všechny hodnoty odpovídají max. rychlosti
Průměrná přístupová doba: CD ROM: 140 ms / DVD-ROM: 160 ms / DVD-RAM: 360 ms
Vyrovnávací paměť: 1 MB
Instalace jednotky: vodorovně

Vyžadované rozhraní

USB 2.0

Poznámky

Podporované diskové formáty
DVD: – formát média: DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-Video
(CSS, SL, DL), CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-DA (DAE)

Datová vyrovnávací paměť

1 MB

Barva

Black (černá)

Rozhraní
USB 2.0 celkem

USB 2.0

Požadavky na systém
Vyžadované rozhraní

USB 2.0

Požadavky na systém

Microsoft® Windows 7
Microsoft® Windows 8
Mac OS 10.x
1x volný port USB

Kompatibilita se standardy
Evropa

CE

Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Rozměry a hmotnost, životní prostředí
Rozměry (Š x H x V)

144 x 138 x 14 mm

Délka kabelu

60 cm; use only with shipped USB2.0 cable

Hmotnost

200 g

Provozní teplota okolí

5 až 50 °C

Teplota okolí při skladování

-30 až 60 °C

Obsah balení
Externí jednotka Ultra-Slim DVD Drive, černá s logem LG
Kabel USB 2.0
Příručka pro rychlou instalaci
Odborná pomoc
Brožurka o bezpečnosti
Maloobchodní balení LG

Informace pro objednání
S26341-F103-L140

EAN: 4057185680608

Externí jednotka Super Multi

Záruka
Záruční lhůta
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Záruka
Typ záruky

Služba Bring-in nebo Send-in

Dostupnost náhradních dílů

3 roky
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Další informace

Další informace
Kromě produktu Fujitsu Externí jednotka
Super Multi, zajišťuje tato společnost řadu
platformových řešení. Tato řešení v sobě
spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší
služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Learn more about LG Externí jednotka Super
Multi, please contact your Fujitsu sales
representative or Fujitsu Business partner, or
visit our website.
http://ts.fujitsu.com

Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti
Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT
produktů, řešení a služeb – od klientů až
po řešení datových center, spravovanou
infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou
jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod
plynoucích z technologií a služeb společnosti
Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si
vyberete. To přináší
flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
S využitím našich globálních zkušeností se
zaměřujeme na řešení problémů ekologické
energetické účinnosti v IT.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

CONTACT
Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: www.fujitsu.com/[country]
2019-01-16 CE-EN
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Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických
údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na
dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost
za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami a/nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace viz http://ts.fujitsu.com/
terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
Omezení odpovědnosti
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
a/nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických údajů vyhrazeny.
Možnost dodání závisí na dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami a/nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv
jejich vlastníků.
Další informace viz http://ts.fujitsu.com/terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
http://ts.fujitsu.com

