
 

Philips
BD-RE

25GB / 135min, μίας στρώσης

2x

BE2S2J01F
5x μεγαλύτερη χωρητικότητα και καλύτερο από το DVD
Αποθηκεύει 25GB ή 135 λεπτά βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD)

Οι δίσκοι Blu-ray αποτελούν την πιο σημαντική εξέλιξη στα οπτικά μέσα από την εμφάνιση του 

DVD. Με πέντε φορές τη χωρητικότητά τους, μπορείτε να καταγράψετε βίντεο υψηλής ευκρίνειας 

σε ένα και μόνο δίσκο υψηλής χωρητικότητας, γρήγορα και εύκολα. Πραγματοποιήστε εγγραφή 

σε BD-RE όσες φορές θέλετε.

Εξαιρετική ταχύτητα και χωρητικότητα
• 25 GB σε ένα δίσκο = 5x περισσότερη χωρητικότητα από ένα DVD
• Εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες εγγραφής έως 9MB το δευτερόλεπτο
• Αποθηκεύει 135 λεπτά βίντεο υψηλής ευκρίνειας

Ανθεκτικό και αναγνώσιμο
• Εξαιρετικά ανθεκτική επικάλυψη που προστατεύει το δίσκο
• Σφραγίδες φτιαγμένες με ακρίβεια εγγυώνται ανώτερη ποιότητα
• Σύστημα διόρθωσης σφαλμάτων για σωστή λειτουργία εγγραφής και αναπαραγωγής
• Τα σταθερά ανόργανα στρώματα εγγραφής εξασφαλίζουν αξιοπιστία

Συμβατό και εύχρηστο
• Συμβατοί με οποιαδήποτε συσκευή δίσκου Blu-ray
• Απλότητα μεταφοράς και απόθεσης χωρίς προδιαμόρφωση

Απόλυτη ευκολία
• Πραγματοποιήστε εγγραφή ξανά & ξανά έως και 1.000 φορές τουλάχιστον
 



 Αποθήκευση 25 GB = 5x DVD
Το Blu-ray είναι η πλέον εξελιγμένη μορφή οπτικού 
δίσκου υψηλής χωρητικότητας. Χάρη στην 
πρόοδο που έχει σημειωθεί στην τεχνολογία 
λέιζερ BD, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 
25GB σε έναν μόνο δίσκο, δηλαδή πέντε φορές 
περισσότερο απ' ό, τι μπορείτε σε ένα DVD 
(μονής επίστρωσης).

Εξαιρετικά γρήγορη εγγραφή (9MB p/s)
Η ταχύτητα 1 έως 2x επιτρέπει εγγραφή από 4,5 
έως 9MB το δευτερόλεπτο, ώστε να γράφετε 
περισσότερα σε λιγότερο χρόνο.

135 λεπτά βίντεο HD
Συμβαδίζοντας με την αυξανόμενη διάδοση των 
βίντεο υψηλής ανάλυσης, οι δίσκοι μονής 
επίστρωσης Blu-ray σάς προσφέρουν 
χωρητικότητα αποθήκευσης που αρκεί για έως 
και 135 λεπτά βίντεο HD. Με εγγραφή σε κανονική 
ποιότητα DVD, μπορείτε να αποθηκεύσετε πάνω 
από 5,5 ώρες βίντεο.

Προστατευτική επικάλυψη δίσκου
Οι δίσκοι Blu-ray της Philips έχουν ένα στρώμα 
επικάλυψης απαράμιλλης ανθεκτικότητας και 
ομοιομορφίας που προστατεύει τα ζωτικά 
στρώματα εγγραφής του δίσκου. Η επικάλυψη 
εφαρμόζεται μέσω μιας τεχνολογίας εξάλειψης 
κενού της Philips, διασφαλίζοντας απαράμιλλο 
ομοιόμορφο πάχος των 100µm. Ο δίσκος αντέχει 
την βαριά χρήση, είναι ανθεκτικός στις δαχτυλιές, 
τις γρατσουνιές και την βρωμιά, χωρίς να 
χρειάζεται άλλο προστατευτικό μέσο. Οι δίσκοι 
Blu-ray της Philips είναι κατά πολύ ανώτεροι από 
τους τυπικούς δίσκους CD και DVD.

Ολοκληρωμένος έλεγχος παραγωγής
Οι δίσκοι Blu-ray της Philips κατασκευάζονται 
μέσω μιας μοναδικής διαδικασίας ανεπτυγμένης 
από την Philips, η οποία χρησιμοποιεί κορυφαίο 
εξοπλισμό UV για την παραγωγή σφραγίδων που 
χρησιμοποιούνται για το καλούπωμα μέσω 
έγχυσης των δίσκων BD. Η Philips ελέγχει σε έναν 
ενιαίο χώρο, κάθε πλευρά ολόκληρης της 
κατασκευαστικής διαδικασίας. Το αποτέλεσμα 
διασφαλίζει εξαιρετική αναπαραγωγή και 
ποιότητα.

Σύστημα διόρθωσης σφαλμάτων
Οι δίσκοι Blu-ray προσφέρουν ένα προηγμένο 
σύστημα διόρθωσης σφαλμάτων, το οποίο είναι 
πολύ πιο ισχυρό από αυτά που διαθέτουν τα CD 
και DVD, διασφαλίζοντας μέγιστη προστασία για 
τα δεδομένα και βίντεό σας.

Σταθερά στρώματα εγγραφής
Τα στρώματα εγγραφής αποτελούνται από 
ανόργανα στρώματα υψηλής σταθερότητας τα 
οποία δεν επηρεάζονται από την έκθεση στο φως, 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλη διάρκεια ζωής 
δίσκου. Αυτός ο τύπος ανόργανου στρώματος 
εγγραφής αποτελεί μια σημαντική βελτίωση των 
οργανικών στρωμάτων που χρησιμοποιούνται σε 
εγγράψιμους δίσκους CD και DVD, και παρέχει 
πιο σταθερή λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής δίσκου.

Συμβατοί με οποιαδήποτε συσκευή BD
Οι δίσκοι Blu-ray της Philips έχουν κατασκευαστεί 
ώστε να έχουν ευρεία περιθώρια ισχύος εγγραφής 
και έχουν πιστοποιηθεί για τη συμμόρφωσή τους 
με τα απαιτητικά πρότυπα προδιαγραφών που 
ορίζονται από την Blu-ray Disc Association (BDA). 
Αυτό σημαίνει ότι είναι συμβατοί με οποιαδήποτε 
μάρκα μονάδας ή συσκευής εγγραφής BD. Για 
βέλτιστα αποτελέσματα, η Philips συνιστά τη 
μονάδα Philips TripleWriter™ Blu-ray για PC ή το 
Philips BD Video Recorder για βίντεο.

Υποστηρίζει το σύστημα αρχείων UDF 
2.5
Οι δίσκοι Blu-ray της Philips προσφέρουν 
απλότητα μεταφοράς και απόθεσης στη στιγμή, 
χωρίς ανάγκη διαμόρφωσης. Το ειδικό σύστημα 
αρχείων UDF 2.5 καθιστά τη μεταφορά αρχείων 
δεδομένων και την εγγραφή βίντεο HD 
ευκολότερη και γρηγορότερη από ποτέ.

Πραγματοποιήστε εγγραφή ξανά & 
ξανά
Πραγματοποιήστε εγγραφή ξανά & ξανά έως και 
1.000 φορές τουλάχιστον
BE2S2J01F/00

Προδιαγραφές
Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα δίσκου: Βίντεο υψηλής ευκρίνειας 

(HD) 25 GB / 135 min
• Ταχύτητα επανεγγραφής: 2x / 9 MBps (72 Mbps)
•

Χαρακτηριστικά
BD-RE
25GB / 135min, μίας στρώσης 2x 
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