
 

 

Philips
BD-R

25 GB / 135 min., uma camada

4x

BR2S4J10C
5x mais capacidade e melhor do que o DVD
Guarda 25 GB ou 135 minutos de vídeo HD
Os Discos Blu-ray são o maior avanço em suportes ópticos desde o DVD. Com cinco 
vezes mais capacidade do que os DVDs, pode gravar vídeo de Alta Definição num único 
disco de alta capacidade, rápida e facilmente.

Velocidade e capacidade fantásticas
• 25 GB num disco = 5x mais capacidade do que um DVD
• Velocidades de gravação super rápidas até 9 MB por segundo
• Guarda 135 minutos de vídeo de alta definição

Fiabilidade de resistência e leitura
• A camada extra forte protege o disco
• Os carimbos de precisão garantem qualidade superior
• O sistema de correcção de erros assegura a gravação e a reprodução
• As camadas de gravação inorgânicas estáveis garantem fiabilidade

Compatível e fácil de utilizar
• Compatível com qualquer dispositivo de discos Blu-ray
• Simplicidade do tipo arrastar e largar sem perder tempo com pré-formatação



 Armazenamento de 25 GB = 5x DVD
Blu-ray é o formato de discos ópticos de alta 
capacidade mais avançado de sempre. Graças aos 
grandes avanços na tecnologia laser BD, pode 
guardar até 25 GB num único disco. São cinco vezes 
mais do que os DVDs existentes (uma camada).

Gravação super rápida (9 MB/s)
A velocidade de gravação de 1 a 2x permite efectuar 
gravações entre 4,5 a 9 MB por segundo, para que 
possa gravar mais em menos tempo.

135 minutos de vídeo HD
Para acompanhar a crescente popularidade do vídeo 
de alta resolução, os discos Blu-ray de uma camada 
proporcionam uma capacidade de armazenamento 
até 135 minutos de vídeo HD. Se gravar em 
qualidade de DVD normal, pode guardar mais de 5 
horas e meia de vídeo.

Camada de protecção do disco
Os discos Blu-ray da Philips possuem uma camada de 
protecção com espessura e uniformidade sem igual, 
protegendo as camadas de gravação vitais dos discos. 
A camada é aplicada utilizando uma tecnologia de 
fixação por vácuo desenvolvida pela Philips, 
garantindo um espessura uniforme sem igual de 
100µm. O disco suporta muitas utilizações, 
impressões digitais, arranhões e sujidade, sem 
necessidade de uma embalagem de protecção. Os 
discos Blu-ray da Philips são muito superiores aos 
CDs e DVDs convencionais.

Controlo de produção completo
Os discos Blu-ray da Philips são fabricados com um 
processo exclusivo desenvolvido pela Philips, que 
utiliza equipamento de ponta de masterização 
profunda de UV para produzir carimbos utilizados 
para moldar por injecção os discos BD. A Philips 

controla todos os aspectos do processo de fabrico 
completo nas mesmas instalações. O resultado 
garante reprodução e qualidade óptimas.

Sistema de correcção de erros
Os discos Blu-ray oferecem um sistema de 
correcção de erros avançado muito mais potente do 
que o encontrado em CDs e DVDs, assegurando 
máxima protecção para os seus dados e vídeo.

Camadas de gravação estáveis
As camadas de gravação são feitas de camadas 
inorgânicas altamente estáveis que não são afectadas 
pela exposição à luz, garantindo a longevidade do 
disco. Este tipo de camada de gravação inorgânica 
representa uma melhoria significativa em relação às 
camadas orgânicas actualmente utilizadas em CDs e 
DVDs graváveis e proporciona um funcionamento 
mais estável e uma vida útil do disco mais longa.

Compatível com qualquer dispositivo 
BD
Os discos Blu-ray são fabricados para possuírem 
margens amplas de poder de gravação e foram 
certificados para estarem em conformidade com os 
padrões de certificação definidos pela Blu-ray Disc 
Association (BDA). Isto significa que são compatíveis 
com qualquer marca de unidades ou gravadores BD. 
Para obter os melhores resultados, a Philips 
recomenda a unidade TripleWriter™ Blu-ray da 
Philips para computador ou o BD Video Recorder da 
Philips para vídeo.

Suporta o sistema de ficheiros UDF 2.5
Os discos Blu-ray da Philips oferecem imediatamente 
simplicidade do tipo arrastar e largar, sem 
necessidade de formatar. O sistema de ficheiros 
especial UDF 2.5 torna mais fácil e rápida a 
movimentação de ficheiros de dados e de vídeo HD.
BR2S4J10C/10

Especificações
Suporte de armazenamento
• Capacidade do disco: 25 GB / 135 min. de vídeo 

HD
• Velocidade de gravação: 2x / 9 MBps (72 Mbps)

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

34 x 14 x 15,7 cm
• Peso líquido: 3 kg
• Peso bruto: 3,6 kg
• Tara: 0,6 kg
• EAN: 87 12581 54772 1
• Número de embalagens para o consumidor: 6

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

14,4 x 12,8 x 5,3 cm
• Peso líquido: 0,5 kg
• Peso bruto: 0,55 kg
• Tara: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 54771 4
• Número de produtos incluídos: 10
• Tipo de embalagem: Caixa
•
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