
 

 

Philips
BD-R

25GB / 135min loại một lớp

6x

BR2S6B25F
Lớn hơn 5 lần và tốt hơn DVD

Lưu trữ 25GB hay 135 phút video HD
Đĩa Blu-ray là sự tiến bộ tuyệt vời nhất trong lưu trữ quang học kể từ khi có DVD. Với 
dung lượng lớn hơn năm lần, bạn giờ đây có thể ghi video độ nét cao trên một đĩa có 
dung lượng cao duy nhất, nhanh chóng và dễ dàng.

Tốc độ và dung lượng cao cấp

• 25 GB trên một đĩa = 5 lần dung lượng của DVD

• Tốc độ ghi cực nhanh lên đến 9MB mỗi giây

• Lưu trữ 135 phút video độ nét cao

Chắc chắn tin cậy và đảm bảo đọc được dữ liệu

• Lớp phủ có độ bền cao bảo vệ đĩa

• Thiết bị dập khuôn bằng công cụ chính xác đảm bảo chất lượng cao cấp

• Hệ thống sửa lỗi đảm bảo khả năng ghi và phát

• Lớp ghi vô cơ ổn định đảm bảo độ tin cậy

Tương thích và dễ sử dụng

• Tương thích với bất kỳ thiết bị đĩa Blu-ray nào

• Tính năng đơn giản kéo-thả, không mất thời gian để định dạng từ trước



 

Lưu trữ 25 GB = 5x DVD
Blu-ray là định dạng đĩa có dung lượng cao tiên tiến 
nhất hiện nay. Nhờ có những tiến bộ lớn trong công 
nghệ laser BD, bạn có thể lưu trữ lên đến 25GB trên 
một đĩa. Con số này bằng năm lần so với đĩa DVD 
hiện tại (loại một lớp).

Ghi cực nhanh (9MB p/s)
Tốc độ ghi 1 hoặc 2x cho phép ghi từ 4,5 đến 9MB 
mỗi giây, vì vậy bạn có thể ghi nhiều hơn với thời gian 
ngắn hơn.

135 phút video HD
Để theo kịp sự phổ biến gia tăng của video có độ 
phân giải cao, đĩa Blu-ray loại một lớp mang đến cho 
bạn khả năng lưu trữ lên đến 135 phút video HD. 
Nếu bạn ghi với chất lượng DVD bình thường, bạn 
có thể lưu hơn 5,5 giờ video.

Lớp phủ bảo vệ đĩa
Đĩa Blu-ray của Philips có lớp phủ có độ bền và đồng 
nhất không gì sánh được, bảo vệ các lớp ghi quan 
trọng của đĩa. Lớp bảo vệ được ứng dụng công nghệ 
liên kết chân không do Philips phát triển, đảm bảo độ 
dày đồng nhất 100μm không gì sánh được. Đĩa chịu 
được tình trạng sử dụng cao, vân tay, xước và bẩn mà 
không cần hộp bảo vệ. Đĩa Blu-ray của Philips có chất 
lượng cao cấp hơn rất nhiều so với đĩa CD và DVD 
chuẩn.

Điều khiển sản xuất từ đầu đến cuối
Đĩa Blu-ray của Philips được sản xuất theo quy trình 
đặc biệt do Philips phát triển, sử dụng thiết bị chuyên 
sâu về UV hiện đại để sản xuất khuôn dập, được sử 
dụng để dập khuôn đĩa BD. Philips kiểm soát mọi khía 
cạnh của quy trình sản xuất hoàn chỉnh trong cùng 
một hệ thống. Kết quả là sự đảm bảo khả năng lặp lại 
và chất lượng tuyệt vời.

Hệ thống sửa lỗi
Đĩa Blu-ray có hệ thống sửa lỗi tiên tiến, mạnh hơn 
rất nhiều so với đĩa CD và DVD, đảm bảo khả năng 
bảo vệ tối đa dữ liệu và video của bạn.

Lớp ghi ổn định
Lớp ghi được sản xuất từ các lớp vô cơ có độ ổn 
định cao, không bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với ánh 
sáng, đảm bảo độ bền của đĩa. Loại lớp ghi vô cơ này 
là một tiến bộ đáng kể so với các lớp hữu cơ hiện 
đang được sử dụng cho đĩa CD và DVD có thể ghi 
được và mang đến khả năng vận hành có độ ổn định 
cao hơn và tuổi thọ của đĩa lâu hơn.

Tương thích với bất kỳ thiết bị BD nào
Đĩa Blu-ray của Philips được sản xuất với biên độ 
nguồn ghi rộng và đã được chứng nhận tuân thủ các 
tiêu chuẩn đặc tả có đòi hỏi cao của Hiệp hội Đĩa Blu-
ray (BDA) . Điều này có nghĩa là chúng tương thích 
với bất kỳ nhãn hiệu ổ đĩa hoặc đầu ghi BD nào. Để 
có kết quả tốt nhất, Philips khuyên bạn sử dụng đầu 
đĩa Philips TripleWriter™ Blu-ray dành cho máy tính 
PC hoặc Đầu ghi video BD của Philips dành cho 
video.

Hỗ trợ hệ thống tệp UDF 2.5
Đĩa Blu-ray của Philips mang đến tính năng kéo-thả 
đơn giản, không cần phải định dạng đĩa. Hệ thống tệp 
UDF 2.5 giúp cho việc di chuyển tệp dữ liệu và video 
HD dễ dàng hơn và nhanh hơn bao giờ hết.
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Thiết bị lưu trữ
• Dung lượng đĩa: 25 GB / 135 phút video HD
• Tốc độ ghi: 2x / 9 MBps (72 Mbps)

Hộp các tông ngoài
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

34 x 14 x 15,7 cm
• Trọng lượng: 3 kg
• Tổng trọng lượng: 3,6 kg
• Trọng lượng bì: 0,6 kg
• EAN: 87 12581 58323 1
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 6

Kích thước hộp đóng gói
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 14,4 x 12,8 x 5,3 cm
• Trọng lượng: 0,5 kg
• Tổng trọng lượng: 0,55 kg
• Trọng lượng bì: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 58264 7
• Số lượng sản phẩm bao gô ̀m: 10
• Dạng đóng gói: Đóng gói dạng tổ ong
•

Các thông số
BD-R
25GB / 135min loại một lớp 6x
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