
 

Philips
DVD+R

4,7 GB / 120 мин.
16x

DR4I6B25F
Изобретател на CD 

и DVD технологии
Philips предлага най-широк избор от записваеми CD и DVD носители. Те са налични 
в 20 варианта опаковки. Очаквайте новата линия "supernova" - с привлекателен 
дизайн на опаковката!

Записвайте при удивителни скорости!
• Можете да запишете цял DVD диск само за 5 минути

Запазете ценните си данни на DVD
• Надеждните висококачествени носители гарантират, че данните ви ще бъдат запазени

Максимално удобство
• Достъп до вашите данни на повечето съществуващи DVD-ROM плейъри
• Един диск за всички приложения обединява работните среди

Съвършено решение за данни, компютърна музика, снимки и игри
• Отлично решение за архивиране или за временно съхраняване на файлове

Оптимална достъпност за вашите данни
• Оптимална достъпност за вашите данни
• Върховна възможност за възпроизвеждане на данни от всяко CD-ROM устройство
 



 Високоскоростен 16x запис
Можете да запишете цял DVD диск само за 5 
минути

Висококачествени записваеми 
носители
Надеждните висококачествени носители 
гарантират, че данните ви ще бъдат запазени

Висока "възможност за 
възпроизвеждане"
Достъп до вашите данни на повечето 
съществуващи DVD-ROM плейъри

Обединяване на работните среди
Един диск за всички приложения, обединяващ 
домашните развлечения и работната среда на 
компютъра

Решение за архивиране
Отлично решение за архивиране или за временно 
съхраняване на файлове

Оптимална достъпност
Оптимална достъпност за вашите данни

Върховна възможност за 
възпроизвеждане
Върховна възможност за възпроизвеждане на 
данни от всяко CD-ROM устройство
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Носители за съхранение на данни
• Капацитет на диска: 4,7 GB

• Носители за запис: DVD+R
• DVD+R: 16x
•

Спецификации
DVD+R
4,7 GB / 120 мин. 16x 

http://www.philips.com

