
 

Philips
DVD-R

1,4 GB/30 min.
4x Anti-riscos

DM1S4J05C
Proteja as suas recordações em vídeo

Concebido especialmente para câmaras de vídeo
Disponível como DVD+RW, DVD-RW e DVD-R, os mini DVD de 8 cm Philips dispõem de 
uma camada especial que protege recordações em vídeo insubstituíveis contra riscos, pó e 
dedadas. Perfeito para câmaras de vídeo, oferecem qualidade e compatibilidade soberbas.

O máximo de conveniência
• Prático tamanho de 8 cm para as câmaras de vídeo de DVD mais recentes
• Aceda aos seus dados na maioria dos leitores de DVD-ROM existentes

Guarde as suas memórias favoritas em DVD
• Camada protectora anti-riscos protege as suas recordações

Guarde as gravações com a mais alta qualidade digital
• Certifique-se de que obtém sempre a mais alta qualidade de imagem
 



 Camada anti-riscos
Graças ao revestimento protector especial no lado 
sensível do seu DVD gravável ou regravável, pode 
ter a certeza de que as suas recordação 
insubstituíveis estão protegidas contra riscos, 
dedadas e pó provocados pelo manuseamento 
diário.

Formato 8 cm
O prático formato de DVD de 8 cm é o ideal para as 
câmaras de vídeo digitais actuais, para que nunca 
mais tenha de criar cópias de segurança ou copiar 
cassetes para DVD. Os DVD mais pequenos podem 
ser reproduzidos e editados usando gravadores de 
DVD comuns. E também são mais fáceis de 
transportar.

Alta 'capacidade de reprodução'
Aceda aos seus dados na maioria dos leitores de 
DVD-ROM existentes
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Suporte de armazenamento
• Capacidade do disco: Vídeo de 1,4 GB / 30 min.

• Suporte multimédia de gravação: DVD-R
• Velocidade de regravação: 1-4 x
•

Especificações
DVD-R
1,4 GB/30 min. 4x Anti-riscos
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