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SPOROČILO ZA JAVNOST                            ZA TAKOJŠNJO OBJAVO! 

 
 

Plextor s prvim zunanjim pogonom Blu-ray 
 

Vsestranska rešitev, ki omogoča tudi predvajanje nosilcev HD-DVD ROM 
 
TRZIN, 24. 10. 2008 PC H.AND, pooblaščeni uvoznik in prodajalec izdelkov podjetja 
Plextor, je predstavil prvi zunanji zapisovalnik, ki omogoča zapis na nosilce Blu-ray – PX-
B920UF. Nova Plextorjeva rešitev lahko shrani do 50 GB podatkov in prinaša dvoslojno 
zapisovanje na omenjene nosilce pri 4-kratni hitrosti zapisovanja (BD-R), prav tako pa 
omogoča tudi predvajanje nosilcev HD-DVD ROM. 
 
Novi Plextorjev zapisovalnik je izjemno hiter in predstavlja idealno rešitev za uporabnike, ki 
jim veliko pomeni zmogljivost shranjevanja podatkov in za ljubitelje filmov. S pomočjo 
vmesnikov USB 2.0 in FireWire je združljiv tako z MAC kot PC sistemi, uporabniki pa se 
bodo razveselili tudi tehnologije LightScribe, ki omogoča natis besedila ali vzorcev na sam 
nosilec. 
 
»Pogoni Blu-ray postajajo vse bolj aktualni, še posebej zaradi prihoda filmov v visoki 
ločljivosti, uporabnikom pa so zaradi nižjih cen tudi vse bolj dostopni. Kljub upočasnjevanju 
gospodarstva želijo ti imeti visoko zmogljive in zanesljive pogone kot del njihove 
računalniške in avdiovizualne opreme,« je povedal Rudy de Meirsman, Plextorjev prodajni in 
tržni direktor za Evropo. 
 
PX-B920UF uporablja najnovejše tehnologije Blu-ray in omogoča branje zapisa na nosilcih 
HD-DVD, zato predstavlja izjemno vsestransko rešitev. Dvoslojni DVD-pogon združuje več 
formatov – DVD R/RW in RAM – v enega in sprejema 8 in 12 centimetrov velike nosilce (v 
vodoravnem položaju). 4 MB velik predpomnilnik skrbi za to, da pri zapisovanju podatkov ne 
pride do prekinitev. Rešitev omogoča 2-kratno hitrost zapisovanja pri BD-RE, 4-kratno pri 
BD-R ter DVD+/-R DL, 5-kratno pri DVD-RAM, 6-kratno pri DVD-RW, 8-kratno pri 
DVD+RW, 16-kratno pri DVD+/-R, 24-kratno pri CD-RW ter 40-kratno pri CD-R. 
 
Plextorjeva najnovejša pridobitev je z novim črnim ohišjem s satenastim premazom izjemno 
stilsko zasnovana, večjo udobje ob uporabi pa omogočata tudi dva vmesnika USB 2.0 in 
FireWire, ki se nahajata na zadnji strani naprave. Poleg se nahaja tudi širok nabor programske 
opreme, namenjen širokemu krogu uporabnikov in sicer InterVideo WinDVD 8, Ulead 
Burn.Now 4.5 SE in Ulead DVD MovieFactory 5.5 SE.  
 
 
 
 

PC H.AND d.o.o., Ind. cona Trzin, Brezovce 10, 1236 Trzin, Slovenija
         tel:+386 (0) 1 530 08 00

fax:+386 (0)1 530 08 28
http://www.pchand.si

info@pchand.si



 
 

 
 
 
 

Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/03277/00, osnovni kapital 63.482,72 EUR. 
Matična številka: 5304989. Identifikacijska številka za DDV: SI52070859. Transakcijski račun pri NLB d.d.: 02309-0020054615 

 

 
 
 
 
PX-B920UF je bil zasnovan po strogih standardih varovanja okolja in recikliranja ter ustreza 
zahtevam direktiv EU RoHS o omejevanju nevarnih snovi in WEEE o ravnanju z odpadno 
električno in elektronsko opremo. Plextor nudi za svojo rešitev PX-B920UF dvoletno 
garancijo za države EU, Norveško in Švico, medtem ko v vseh ostalih državah velja enoletna 
garancija. Pri PC H.AND-u bo na voljo predvidoma novembra letos. 
 

### 
 

 
O podjetju Plextor 
 
Plextor je vodilni mednarodni izdelovalec zelo zanesljivih, visokokakovostnih snemalnih enot in eden 
prvih na področju CD-tehnologije. Razvil se je iz japonskega podjetja Shinano Kenshi in ima 
dolgoletno tradicijo načrtovanja ter izdelave napredne strojne opreme in elektronskih naprav.  
 
Danes ima podružnice na Japonskem, v ZDA in Evropi. Evropska podružnica podjetja je bila 
ustanovljena leta 1994 v Belgiji in je zadolžena za prodajo, trženje ter tehnično podporo za Evropo, 
Bližnji vzhod in Afriko. Več informacij o podjetju je na voljo na spletni strani www.plextor.be.  
 
O podjetju PC H.AND d.o.o.: 
 
Računalniško podjetje PC H.AND d.o.o. (www.pchand.si) je na slovenskem trgu prisotno že 16 let. V 
podjetju je 23 zaposlenih. Glavne dejavnosti podjetja so distribucija računalniških komponent, prodaja 
računalniške opreme priznanih blagovnih znamk, sestavljanje in trženje računalnikov lastne blagovne 
znamke PCH ter svetovanje, izvajanje in vzdrževanje lokalnih omrežij. 
 
Kot uvoznik in prodajalec na slovenskem trgu zastopajo svetovno priznana podjetja, kot so: Philips, 
Plextor, AOpen, ATI (Sapphire), Gainward, Maxtor, DFI, Buffalo, MemorySolution, YeongYang ter 
so že vrsto let tudi uspešen poslovni partner podjetij HP, Epson, Canon, Panasonic, Cisco Systems in 
Intel. Program računalniške opreme dopolnjujejo z zastopanjem in prodajo pisarniške opreme Martin 
Yale. Celostno ponudbo pa zaokrožujejo s hitrim, zanesljivim in kakovostnim servisom. 
 
Dodatne informacije: 
 
Podjetje:  PC H.AND d.o.o. 
Kont. oseba:  Dušan Pristavec  
Naslov:   Industrijska cona Trzin 
   Brezovce 10, 1236 Trzin 
Tel.:   (01) 530 08 34 
E-pošta:   dusan.pristavec@pchand.si 
Spletna stran:   www.pchand.si/press/sporocila.asp 
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