
 

 

Philips
DVD+R

8,5 GB / 240 min
8x Tipăribil cu jet de cerneală

DR8I8B25F
Inventatorul tehnologiilor 

CD şi DVD
Piaţa unităţilor DVD+R şi DVD+RW este în creştere, iar Philips doreşte să vină în 
întâmpinarea cerinţelor utilizatorilor finali, fiind printre primele companii care au dezvoltat 
produse inovatoare, cum ar fi discurile de mare viteză şi mare capacitate.

Înregistrare de mare capacitate
• Înregistraţi până la 4 ore de conţinut la calitate DVD superbă pe un disc
• Aproape dublează capacitatea unui disc DVD+R cu un singur strat

Salvaţi înregistrările la cea mai bună calitate digitală
• Puteţi fi siguri că veţi beneficia întotdeauna de cea mai bună calitate a imaginii

Confort absolut
• Nu este nevoie să mai pierdeţi timpul cu formatarea și finalizarea operaţiei
• Vizionaţi înregistrările dumneavoastră pe aproape orice player video DVD existent
• 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



 Înregistrare video de mare capacitate
Înregistraţi până la 4 ore de conţinut la calitate DVD 
superbă pe un disc

Calitate ridicată a imaginii
Puteţi fi siguri că veţi beneficia întotdeauna de cea 
mai bună calitate a imaginii

Înregistrare și redare instantanee
Nu este nevoie să mai pierdeţi timpul cu formatarea 
și finalizarea operaţiei

Capacitate de redare maximă
Vizionaţi înregistrările dumneavoastră pe aproape 
orice player video DVD existent

Medii convergente
Un singur disc pentru toate aplicaţiile, oferindu-vă 
Home Entertainment împreună cu PC-uri.
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Suport de stocare
• Capacitate disc: 8,5 GB / 240 min înregistrare video
• Viteză de înregistrare: 2,4x

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 38378 7
• Număr de produse incluse: 25
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 14 x 5,2 x 14 cm
• Greutate netă: 0,4 kg

• Greutate brută: 0,482 kg
• Greutate proprie: 0,082 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 40311 9
• Număr de ambalaje: 15
• Cutie exterioară (L x L x Î): 73,6 x 15,6 x 17,5 cm
• Greutate netă: 6 kg
• Greutate brută: 7,97 kg
• Greutate proprie: 1,97 kg
•
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