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Mídia de armazenamento
• Capacidade do disco: Vídeo HD de 50 GB / 270 

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

BD-R
Camada dupla de 50 GB / 270 min 2x 

Especificações

Data de emissão  
2008-10-08

Versão: 1.1.7

12 NC: 8670 000 27682
EAN: 87 12581 31984 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus 
representantes legais

www.philips.com
BR5S2

Principa

Gravação
Sua velocid
4,5 a 9 MB
tempo.

Revestim
Os discos B
proteção de
que protege
camada é a
vácuo dese
espessura u
pode supor
e poeira se
Os discos B
e DVDs pa

Controle
Os discos B
processo ex
equipamen
para produ
injeção os d
processo de
resultado ga
excelentes.

Sistema d
Os discos B
erros super
garantindo 

Camadas
As camadas
inorgânicas
pela exposi
disco. Esse 
representa 
camadas or
DVDs gravá
estável e um

Compatí
Os discos B
poder de gr
padrões de
Disc Associ
compatíveis
gravadores 
Philips reco
Philips para
vídeo.

Suporta o
Os discos B
simplicidad
de formata
torna mais 
dados e víd
J01F/0

is especi

 super-rá
ade de grav
 por segund

ento pro
lu-ray da Ph
 espessura
 as camada
plicada com
nvolvida pel
niforme inc

tar uso inten
m precisar 
lu-ray da Ph
drão.

 de produ
lu-ray da Ph
clusivo dese
to avançado
zir estampa
iscos BD. A
 fabricação
rante capa

e correç
lu-ray ofere
ior ao encon
máxima pr

 de grava
 de gravaçã
 altamente 
ção à luz, g
tipo de cam
uma melho
gânicas atu
veis e prop
a vida útil

vel com q
lu-ray da Ph
avação e fo
 especificaç
ation (BDA)
 com qualq
BD. Para o
menda a un
 PC ou o BD

 sistema
lu-ray da Ph
e do tipo ar
r. O sistema
fácil e rápid
eo HD.
pida (9 MB p/s)
ação de 1 a 2x permite gravar de 
o; mais gravações em menos 

tetor de disco
ilips têm uma camada de 

 e uniformidade incomparáveis, 
s de gravação vitais dos discos. A 
 o uso da tecnologia de fixação a 

a Philips, garantindo uma 
omparável de 100µm. O disco 
so, impressões digitais, arranhões 

de uma embalagem de proteção. 
ilips são muito superiores aos CDs 

ção de ponta a ponta
ilips são fabricados com um 
nvolvido pela Philips, que utiliza 
 de masterização profunda de UV 
dores usados para moldar por 
 Philips controla cada fase do 
 total nas mesmas instalações. O 
cidade de reprodução e qualidade 

ão de erros
cem um sistema de correção de 
trado em CDs e DVDs, 

oteção aos seus dados e vídeos.

ção estáveis
o são criadas a partir de camadas 
estáveis que não são afetadas 
arantindo a longa duração do 
ada de gravação inorgânica 
ria significativa em relação às 
almente utilizadas em CDs e 
orciona um funcionamento mais 
 do disco mais longa.

ualquer dispositivo BD
ilips são fabricados para alto 

ram certificados de acordo com os 
ão vigentes definidos pela Blu-ray 
. Isso significa que eles são 
uer marca de unidades ou 
bter os melhores resultados, a 
idade Blu-ray TripleWriter™ da 
 Video Recorder da Philips para 

 de arquivos UDF 2.5
ilips oferecem imediatamente a 

rastar e soltar, sem a necessidade 
 de arquivos UDF 2.5 especial 
a a movimentação de arquivos de 
0

ficações
 do prod

http://www.philips.com

