
T’ATREVEIXES
A FER-HO?

Gravar CD :: pàg. 1

Perifèrics ... grava un CD, que quedi per sempre!

Si vols que guardar informació, de manera que la puguis consultar i 
gravar però no modificar, ho has de fer en suport CD o DVD. 

La diferència principal entre un DC i un DVD és la capacitat: un CD hi 
cap al voltant de 700 Mb (uns 80 minuts de música...) en canvi un DVD és 
de  més de 3 Gb (més de 4 CD!).

Pots gravar-hi tot tipus d’arxius: imatges, documents, música, pel·lícules, etc
Alguns consells abans de gravar res...
• Per gravar un CD o un DVD necessites un perifèric específic que sigui gravador. 

No tots els lectors de CD, serveixen per gravar!
• Has de tenir clar què vols gravar (arxius variats, de música, fotos, etc.) i el què 

ocupa, per decidir si utilitzaràs un Cd o un DVD.

1r. Obre el programa per 
gravar CD, que es diu Nero 
Express Essentials.
Ves a: Inicia > Tots els 
programes > Nero 7 
Essencials > Audio > nero 
Express Essentials.

Data: dades o arxius de tot tipus (pot ser des de textos, fotos, cançons, etc.).
Music: música
Videos /Pictures: vídeos o fotos.
Image/project/copy: copiar un CD ja existeix.

2n. Escull el tipus de dades que vols gravar: data

1r

2n
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3r. Ara has d’afegir les 
dades que vols gravar. 
Clica Add.

4t. Navega fins a la teva carpeta. Recorda el camí: El meu ordiandor > BdoS > 
Info...

5è. Senyala l'arxiu que vols 
gravar i clica Add.

T’anirà apareixent la 
finestra de la teva 
carpeta, perquè puguis 
anar afegint els arxius 
que vulguis. Només has 
de seleccionar-los i 
clicar Add. 

Veuràs el llistat d’arxius 
que has afegit per gravar. 

6è. Quan ja ho tinguis tot, clica Close.

7è. Quan estigui tot 
complet, clica Next.

6è

7è

3r

4t

5è
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8è. Clica Burn per a que comenci a gravar.

Si vols pots posar un nom 
al disc.

Clica Verify, si vols que et 
verifiqui que el CD s’ha 
gravat bé.

Clica Allow, si vols poder 
gravar més coses a 
continuació. Però recorda 
que el gravat no 
s’esborrarà.

9è. Posa el CD verge a la 
gravadora.

Començarà a gravar 
els arxius.

10è. Quan estigui t’avisarà 
amb la finestra i s’obrirà 
la gravadora.
Clica D'acord.

11è. Si no vols gravar res més, tanca el 
programa Clicant la creu vermella.

Mira que s'hagi gravat bé el CD, tornant-no a 
posar i revisant els arxius.

8è

9è

10è

11è
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