
 

 

Philips
DVD+R

8,5 GB/240 min.
8x Met Inkjet te bedrukken

DR8I8B25F
De uitvinder van de technologieën 

achter CD en DVD
De markten voor DVD+R en DVD+RW groeien nog steeds. Philips speelt een 
toonaangevende rol bij de introductie van innovatieve ontwikkelingen, zoals supersnelle 
discs met hoge capaciteit.

Opnemen met hoge capaciteit
• Maximaal 4 uur aan content in uitstekende DVD-kwaliteit opnemen op 1 disc
• De capaciteit van een enkellaagse DVD+R-disc wordt bijna verdubbeld

Sla opnamen op met de allerhoogste digitale kwaliteit
• U krijgt altijd de hoogste beeldkwaliteit

Ultiem gebruiksgemak
• Geen tijdrovende formattering en finalisering nodig
• u kunt uw opnamen op de meeste DVD-videospelers bekijken
• Eén disc voor alle toepassingen zorgt dat meerdere omgevingen samenkomen

De perfecte oplossing voor gegevens, PC-muziek, foto's en games
• Uitstekende oplossing voor back-ups of tijdelijke opslag van bestanden



 Video-opnamen met hoge capaciteit
Maximaal 4 uur aan content in uitstekende DVD-
kwaliteit opnemen op 1 disc

Hoge beeldkwaliteit
U krijgt altijd de hoogste beeldkwaliteit

Direct opnemen en afspelen
Geen tijdrovende formattering en finalisering nodig

Ultieme afspeelmogelijkheden
u kunt uw opnamen op de meeste DVD-
videospelers bekijken

Samenkomende omgevingen
Eén disc voor alle toepassingen zorgt dat uw home-
entertainmentomgeving en PC-omgeving 
samenkomen
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Opslagmedia
• Capaciteit van disc: 8,5 GB/240 min. video
• Opnamesnelheid: 2,4 x

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 38378 7
• Aantal producten: 25
• Verpakkingstype: Blister
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

14 x 5,2 x 14 cm
• Nettogewicht: 0,4 kg

• Brutogewicht: 0,482 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,082 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 40311 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 15
• Omdoos (L x B x H): 73,6 x 15,6 x 17,5 cm
• Nettogewicht: 6 kg
• Brutogewicht: 7,97 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,97 kg
•

Specificaties
DVD+R
8,5 GB/240 min. 8x Met Inkjet te bedrukken
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