
 

Philips
DVD+R

8,5 GB / 240 мин.
8x Двуслойни

DR8S8J05C
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
• Запис на до 4 часа съдържание с превъзходно DVD качество на 1 диск

Съхранете любимите си спомени на DVD
• Надеждните висококачествени носители гарантират, че данните ви ще бъдат запазени

Максимално удобство
• Без да е необходимо изискващото време форматиране и финализиране
• Гледайте записите си на повечето съществуващи DVD видео плейъри
• Един диск за всички приложения обединява работните среди

Съвършено решение за данни, компютърна музика, снимки и игри
• Отлично решение за архивиране или за временно съхраняване на файлове

Записвайте при удивителни скорости!
• Можете да запишете цял DVD диск само за 8 минути
 



 Запис на видео с голям обем
Запис на до 4 часа съдържание с превъзходно 
DVD качество на 1 диск

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

Незабавно записване и 
възпроизвеждане
Без да е необходимо изискващото време 
форматиране и финализиране

Съвършена възможност за 
възпроизвеждане
Гледайте записите си на повечето съществуващи 
DVD видео плейъри

Обединяване на работните среди
Един диск за всички приложения, обединяващ 
домашните развлечения и работната среда на 
компютъра

Високоскоростен 8x запис
Можете да запишете цял DVD диск само за 8 
минути
DR8S8J05C/00

Акценти
Дата на издаване  
2009-05-26

Версия: 2.0.5

12 NC: 9082 100 09672
EAN: 87 10895 99213 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
Носители за съхранение на данни
• Капацитет на диска: 8,5 GB / 240 мин. видео

• Скорост на запис: 8x
•

Спецификации
DVD+R
8,5 GB / 240 мин. 8x Двуслойни
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