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 50 Gt tai 270 minuuttia teräväpiirtovideota

 ovat suurin edistysaskel optisen median alalla sitten DVD-levyjen. Niiden 

on kymmenkertainen DVD-levyihin verrattuna, joten voit nyt tallentaa HD-

aksikerroksiselle suuren kapasiteetin levylle nopeasti ja helposti.
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po vedä ja pudota -käyttöliittymä, jossa aikaa ei mene esialustukseen
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Tallennusvälineet
• Levykapasiteetti: 50 Gt / 270 min HD-videokuvaa

• Uudelleenkirjoitusnopeus: 2x / 9 MBps (72 Mbps)
•

BD-RE
50 Gt / 270 min kaksikerroksinen 2x 
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