
 

Philips
DVD-R

1,4 GB / 30 мин.
4x Устойчиви на издраскване

DM1S4J05C
Защитете видео спомените си

Специално направени за камкордери
Налични във варианти DVD+RW, DVD-RW и DVD-R, miniDVD дисковете 8 см на Philips 

разполагат със специален слой за предпазване на незаменимите ви видео моменти от 

издраскване, прах и отпечатъци от пръсти. Идеални за камкордери с предлаганото върхово 

качество и съвместимост.

Максимално удобство
• Удобен размер 8 см, съвместим с последните модели DVD камкордери
• Достъп до вашите данни на повечето съществуващи DVD-ROM плейъри

Съхранете любимите си спомени на DVD
• Устойчивият на надраскване предпазен слой защитава ценните ви спомени

Съхранете записи с най-високо цифрово качество
• Бъдете сигурни, че винаги получавате най-високото качество на картината
 



 Устойчив на надраскване слой
Благодарение на специалното предпазно 
покритие на чувствителната страна на 
еднократните и презаписваемите DVD дискове, 
можете да сте сигурни, че незаменимите ви 
спомени ще бъдат защитени от издраскване, 
отпечатъци от пръсти и прах при всекидневната 
им употреба.

Формат 8 см
Практичният 8-сантиметров формат DVD 
дискове влиза безпроблемно в днешните 
цифрови видеокамери, така че вече няма да ви се 
налага да архивирате или копирате касети на 
DVD. По-малките DVD дискове могат да се 
възпроизвеждат и редактират със стандартни 
записващи DVD устройства. При това те са по-
удобни за носене.

Висока "възможност за 
възпроизвеждане"
Достъп до вашите данни на повечето 
съществуващи DVD-ROM плейъри
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Носители за съхранение на данни
• Капацитет на диска: 1,4 GB / 30 мин. видео

• Носители за запис: DVD-R
• Скорост на презапис: 1-4x
•

Спецификации
DVD-R
1,4 GB / 30 мин. 4x Устойчиви на издраскване
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