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CD şi DVD
Philips oferă una dintre cele mai complete game de medii de înregistrare CD şi DVD, 
disponibile în peste 20 de variante de ambalare atrăgătoare. Pentru un design deosebit 
de elegant, solicitaţi gama 'supernova'!

Înregistraţi la viteze uluitoare!
• Puteţi inscripţiona un DVD întreg în numai 5 minute

Păstraţi datele dumneavoastră importante pe DVD
• Mediile cu fiabilitate certificată asigură păstrarea intactă a datelor dumneavoastră

Confort absolut
• Posibilitate de accesare a datelor de pe majoritatea playerelor DVD-ROM existente
• Un singur disc pentru toate aplicaţiile conduce la unificarea mediilor

Soluţia perfectă pentru date, muzică pe PC, fotografii și jocuri
• Soluţia excelentă de siguranţă pentru copii sau stocarea fișierelor temporare

Acces optim la datele personale
• Acces optim la datele personale
• Capacitate de redare maximă pentru accesul datelor de pe orice unitate CDROM
 



 Înregistrare la viteză ridicată, 16x
Puteţi inscripţiona un DVD întreg în numai 5 minute

medii de scriere de calitate ridicată
Mediile cu fiabilitate certificată asigură păstrarea 
intactă a datelor dumneavoastră

Capacitate de redare avansată
Posibilitate de accesare a datelor de pe majoritatea 
playerelor DVD-ROM existente

Medii convergente
Un singur disc pentru toate aplicaţiile, oferindu-vă 
Home Entertainment împreună cu PC-uri.

Soluţii de siguranţă pentru copii
Soluţia excelentă de siguranţă pentru copii sau 
stocarea fișierelor temporare

Accesibilitate optimă
Acces optim la datele personale

Capacitate de redare maximă
Capacitate de redare maximă pentru accesul datelor 
de pe orice unitate CDROM
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Medii de stocare
• Capacitate disc: 4,7 GB

• Mediu de înregistrare: DVD+R
• DVD+R: 16x
•

Specificaţii
DVD+R
4,7 GB / 120 min 16x 
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