
 

Philips
DVD-RW

1,4 GB / 30 min
2x Rezistent la zgârieturi

DN1S2J05C
Protejaţi-vă amintirile în format video

Concepute special pentru camere video
Disponibile în formatele DVD+RW, DVD-RW şi DVD-R, miniDVD-urile de 8 cm Philips sunt acoperite 

cu un strat special care protejează materialele video de neînlocuit împotriva zgârieturilor, prafului şi 

amprentelor. Perfecte pentru camere video, acestea oferă calitate superbă şi compatibilitate excelentă.

Confort absolut
• Înregistraţi iar și iar, de o mie de ori
• Dimensiune de 8 cm comodă pentru cele mai recente camere video cu DVD

Păstraţi-vă amintirile preferate pe DVD
• Strat de protecţie rezistent la zgârieturi, care vă securizează amintirile

Salvaţi înregistrările la cea mai bună calitate digitală
• Puteţi fi siguri că veţi beneficia întotdeauna de cea mai bună calitate a imaginii
 



 Înregistraţi iar și iar
Înregistraţi iar și iar, de o mie de ori

Format de 8 cm
DVD-urile comode, în format de 8 cm se potrivesc 
perfect în camerele video actuale, astfel încât nu veţi 
mai fi nevoiţi să faceţi copii de siguranţă sau să copiaţi 
casete pe DVD-uri. DVD-urile mai mici pot fi redate 
și editate utilizând unităţile de inscripţionare DVD 
standard. Acestea sunt și mai ușor de transportat.

Strat rezistent la zgârieturi
Mulţumită învelișului protector special de pe partea 
sensibilă a DVD-ului dvs. inscriptibil sau reinscriptibil, 
puteţi fi siguri că amintirile dvs. de neînlocuit vor fi 
protejate împotriva prafului, a amprentelor și a 
prafului datorate utilizării de zi cu zi.
DN1S2J05C/00

Repere
Data apariţiei 2009-05-23

Versiune: 2.1.6

12 NC: 8670 000 25766
EAN: 87 12581 30525 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Medii de stocare
• Capacitate disc: 1,4 GB / 30 min video

• Mediu de înregistrare: DVD-RW
• Viteză de reinscripţionare: 2x
•

Specificaţii
DVD-RW
1,4 GB / 30 min 2x Rezistent la zgârieturi
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