
 

Philips
DVD+R

8,5 GB / 240 min
8x Kan skrives ut på blekkskriver

DR8I8B25F
Oppfinneren av CD- og 

DVD-teknologien
Markedet for DVD+R og DVD+RW vokser, og Philips er ledende når det gjelder å 
oppfylle sluttbrukernes krav. Selskapet er blant de første som lanserer nyskapende 
teknologi som for eksempel plater med høy hastighet og høy kapasitet.

Opptak med høy kapasitet
• Ta opp opptil 4 timer med suveren DVD-kvalitetsinnhold på 1 plate
• Nesten dobbel kapasitet på en enkeltlags-DVD+R-plate

Gjør opptak i best mulig digital kvalitet
• Sørger for at du alltid får den høyeste bildekvaliteten

Utrolig praktisk
• Ingen tidkrevende formatering eller sluttbehandling kreves
• se opptakene dine på de fleste eksisterende DVD-spillere
• Én plate for alle programmer knytter miljøer sammen

Perfekt løsning for data, PC-musikk, bilder og spill
• Utmerket løsning for sikkerhet eller midlertidig fillagring
 



 Videoopptak med høy kapasitet
Ta opp opptil 4 timer med suveren DVD-
kvalitetsinnhold på 1 plate

Høy bildekvalitet
Sørger for at du alltid får den høyeste bildekvaliteten

Øyeblikkelig innspilling og avspilling
Ingen tidkrevende formatering eller sluttbehandling 
kreves

Optimale avspillingsfunksjoner
se opptakene dine på de fleste eksisterende DVD-
spillere

Sammenfallende miljøer
Én plate for alle programmer knytter 
hjemmeunderholdnings- og PC-miljøet sammen
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Lagringsmedium
• Platekapasitet: 8,5 GB / 240 min video
• Innspillingshastighet: 2,4 x

Mål, emballasje
• EAN: 87 12581 38378 7
• Antallet produkter som følger med: 25
• Emballasjetype: Blister
• Emballasjemål (B x H x D): 14 x 5,2 x 14 cm
• Nettovekt: 0,4 kg

• Bruttovekt: 0,482 kg
• Taravekt: 0,082 kg

Ytre eske
• EAN: 87 12581 40311 9
• Antall emballasjer: 15
• Yttereske (L x B x H): 73,6 x 15,6 x 17,5 cm
• Nettovekt: 6 kg
• Bruttovekt: 7,97 kg
• Taravekt: 1,97 kg
•
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