
0 x větší a lepší než DVD
1
Uložení 

Disky Blu-ra

S desetináso

s vysokým ro

Skvělá
• Velm

Vysok
• Disk
• Přes
• Syst
• Stab

Komp
• Kom
• Snad
50 GB nebo 270 minut videa s vysokým rozlišením

y představují největší pokrok v oblasti optických médií od disků DVD. 

bně vyšší kapacitou nyní můžete snadno a rychle zaznamenat video 

zlišením na jediný vysokokapacitní disk s dvojitou vrstvou.

 rychlost a kapacita
i vysoké rychlosti záznamu až 9 MB/s

á odolnost a čitelnost
 chrání obzvláště pevná ochranná vrstva.
ně opracované lisovací nástroje zajišťují výjimečnou kvalitu.
ém opravy chyb zajišťuje možnost zaznamenávání a přehrávání dat.
ilní vrstvy záznamu zajišťují spolehlivost.

atibilita a snadné použití
patibilní se zařízením Blu-ray Disc
né přetažení bez nutnosti plýtvat časem při předběžném formátování.
 

Philips
BD-R

50 GB / 270 min dvojitá vrstva
2x

BR5S2J01F



 

Úložná média
• Kapacita disku: 50 GB / 270 min videa s vysokým 

rozlišením
• Rychlost nahrávání disků: 2x / 9 MB/s (72 Mb/s)
•

BD-R
50 GB / 270 min dvojitá vrstva 2x 
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