
 

Philips
DVD+R

8,5 GB / 240 мин.
8x Двуслойни

DR8S8B10F
Изобретател на CD 

и DVD технологии
Пазарите за DVD-R и DVD-RW се разрастват, а Philips играе главна роля при задоволяване 
на изискванията на крайните потребители, като е между първите при въвеждане на 
иновационните разработки, като например високоскоростни и високообемни дискове.

Запис с голям капацитет
• Почти удвоява капацитета на еднослоен диск DVD+R

Запазете ценните си данни на DVD
• Надеждните висококачествени носители гарантират, че данните ви ще бъдат запазени

Максимално удобство
• Достъп до вашите данни на повечето съществуващи DVD-ROM плейъри
• Един диск за всички приложения обединява работните среди
 



 Запис на голям капацитет данни
Почти удвоява капацитета на еднослоен диск 
DVD+R

Висококачествени записваеми 
носители
Надеждните висококачествени носители 
гарантират, че данните ви ще бъдат запазени

Висока "възможност за 
възпроизвеждане"
Достъп до вашите данни на повечето 
съществуващи DVD-ROM плейъри

Обединяване на работните среди
Един диск за всички приложения, обединяващ 
домашните развлечения и работната среда на 
компютъра
DR8S8B10F/00
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Носители за съхранение на данни
• Капацитет на диска: 8,5 GB / 240 мин.
• Носители за запис: Двуслойни DVD+R
• DVD+R DL: Двуслойни DVD+R

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 38375 6
• Брой включени продукти: 10
• Тип опаковка: Блистер
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

14 x 3 x 14 см

• Бруто тегло: 0,224 кг
• Нето тегло: 0,16 кг
• Тегло с опаковката: 0,064 кг

Външен кашон
• EAN: 87 12581 40287 7
• Брой потребителски опаковки: 30
• Външен кашон (л x Ш x В): 73,6 x 15,6 x 19,5 см
• Бруто тегло: 7,45 кг
• Нето тегло: 4,8 кг
• Тегло с опаковката: 2,65 кг
•
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