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τασκευή για βιντεοκάµερες

DVD+RW, DVD-RW και DVD-R, τα miniDVD 8 εκ. της Philips, διαθέτουν µια ειδική 

υ προστατεύει τις αναντικατάστατες στιγµές που έχετε αποτυπώσει σε βίντεο από 

κόνη και δακτυλικά αποτυπώµατα. Ιδανικά για βιντεοκάµερες, προσφέρουν εξαιρετική 

υµβατότητα.

τη άνεση
ηστο µέγεθος 8 εκ. για τις βιντεοκάµερες DVD τελευταίας τεχνολογίας
κτήστε πρόσβαση στα δεδοµένα σας στα περισσότερα DVD-ROM player της αγοράς

τε τις αναµνήσεις σας σε DVD
θεκτική στις γρατσουνιές επίστρωση προστατεύει τις αναµνήσεις σας

κεύστε εγγραφές στην υψηλότερη ψηφιακή ποιότητα
ίστε σίγουροι ότι θα έχετε πάντα την υψηλότερη ποιότητα εικόνας
 

Philips
DVD-R

1,4GB/30min
4x Ανθεκτικότητα στις 
γρατσουνιές

DM1S4J03F



 

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα δίσκου: Βίντεο 1,4 GB / 30 λ.

• Μέσα εγγραφής: DVD-R
• Ταχύτητα επανεγγραφής: 1-4x
•

DVD-R
1,4GB/30min 4x Ανθεκτικότητα στις γρατσουνιές

Προδιαγραφές
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υνατότητ
VD 8 εκ. ταιριάζει απολύτως στις 
ιντεοκάµερες, ώστε να µην 
είτε πλέον αντίγραφα των 
α µικρότερα DVD µπορείτε να τα 
ηθισµένα DVD writer. Επιπλέον, 
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ική επικάλυψη στην ευαίσθητη 
υ ή επανεγγράψιµου DVD, 
υροι ότι οι αναντικατάστατες 
αι ασφαλείς από γρατσουνιές, 
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