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de DVD+R e DVD+RW estão a crescer e a Philips desempenha um papel de liderança 

s requisitos dos utilizadores finais, estando entre os pioneiros com a introdução de 

tos inovadores como, por exemplo, discos de alta velocidade e de alta capacidade.

apacidade de gravação
e até 4 horas conteúdo com a qualidade fantástica de um DVD num só disco
se que duplica a capacidade de um disco DVD+R de uma camada

e as gravações com a mais alta qualidade digital
ifique-se de que obtém sempre a mais alta qualidade de imagem

ximo de conveniência
 necessita de demoradas formatações e finalizações
as suas gravações na maioria dos leitores de vídeo DVD existentes
disco para todas as aplicações que aproximam os ambientes

ção perfeita para dados, música de PC, fotografias e jogos
lente solução para cópias ou armazenamento temporário de ficheiros
 

Philips
DVD+R

8,5 GB/240 min.
2,4 x Impressão a jacto de tinta

DR8I2B25F



 

Suporte de armazenamento
• Capacidade do disco: vídeo de 8,5 GB / 240 min.

• Velocidade de gravação: 2,4 x
•

DVD+R
8,5 GB/240 min. 2,4 x Impressão a jacto de tinta

Especificações

Data de publicação  
2008-10-01

Versão: 2.0.4

12 NC: 9082 100 09652
EAN: 87 10895 99150 6

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

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
DR8I2

Produto

Gravação

Elevada q

Gravação

A melhor

Convergê
Um disco p
entretenime
B25F/0

s em de

 de vídeo

ualidade

 e reprod

 'capacid

ncia de a
ara todas a
nto em cas
 de alta capacidade

 de imagem

ução instantâneas

ade de reprodução'

mbientes
s aplicações, combinando o 
a e o ambiente informático
0

staque

http://www.philips.com

