
 

Philips
DVD+R

8,5 GB/240 perc
8x Tintasugarasan nyomtatható

DR8I8B25F
CD és DVD technológiák 

kifejlesztője
A DVD+R és DVD+RW iránti kereslet egyre növekszik, és a Philips meghatározó 
szerepet játszik a felhasználói igények kielégítésében azáltal, hogy az elsők között dobja 
piacra az innovatív fejlesztéseket, mint például a nagy sebességű és kapacitású lemezeket.

Nagy íráskapacitással rendelkezik
• Akár 4 óra kiváló DVD-minőségű tartalmat is képes egyetlen lemezen rögzíteni
• Szinte duplája az egyrétegű DVD+R lemez kapacitásának

Felvételek tárolása a legjobb digitális minőségben
• Biztos lehet benne, hogy mindig a legkiválóbb képminőséget kapja

Tökéletes kényelem
• Nincs szükség többé időigényes formázásra
• A legtöbb forgalomban lévő DVD-lejátszón megnézheti saját felvételeit
• Egyetlen lemez az összes alkalmazáshoz a környezetek egyesítéséhez

Tökéletes megoldás adatok, zene, fotók és játékok tárolására
• Kiváló megoldás biztonsági mentéshez vagy ideiglenes fájltároláshoz
 



 Nagy video-írási kapacitás
Akár 4 óra kiváló DVD-minőségű tartalmat is képes 
egyetlen lemezen rögzíteni

Kiváló képminőség
Biztos lehet benne, hogy mindig a legkiválóbb 
képminőséget kapja

Azonnali felvétel és lejátszás
Nincs szükség többé időigényes formázásra

Egyedülálló lejátszási képesség
A legtöbb forgalomban lévő DVD-lejátszón 
megnézheti saját felvételeit

Egyesített környezetek
Egyetlen lemez az összes alkalmazáshoz – az otthoni 
és a számítógépes környezet közelebb kerül 
egymáshoz
DR8I8B25F/00

Fénypontok
Kiadás dátuma  
2009-08-11

Verzió: 2.0.4

12 NC: 8670 000 35619
EAN: 87 12581 38378 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Médiatárolás
• Lemezkapacitás: 8,5 GB/240 perc videó
• Rögzítési sebesség: 2,4"

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 38378 7
• Mellékelt termékek száma: 25
• Csomagolás típusa: Fólia
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

14 x 5,2 x 14 cm
• Nettó tömeg: 0,4 kg

• Bruttó tömeg: 0,482 kg
• Önsúly: 0,082 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 40311 9
• Fogyasztói csomagolások száma: 15
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

73,6 x 15,6 x 17,5 cm
• Nettó tömeg: 6 kg
• Bruttó tömeg: 7,97 kg
• Önsúly: 1,97 kg
•
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