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Úložná média
• Kapacita disku: 50 GB / 270 min videa s vysokým 

rozlišením
• Rychlost přepisu: 2x / 9 MB/s (72 Mb/s)
•

BD-RE
50 GB / 270 min dvojitá vrstva 2x 
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