
 

Philips
DVD+R

8,5 GB / 240 min
8x Inkjet printable

DR8I8B25F
Tvůrce technologií CD a DVD

Poptávka po možnosti zápisu na média DVD+R a DVD+RW stále vzrůstá a společnost Philips je 

v naplňování potřeb koncových uživatelů na předním místě. Byla mimo jiné jednou z prvních 

společností, které zavedly progresivní technologie, jako například vysokorychlostní disky s vysokou 

kapacitou.

Nahrávání s vysokou kapacitou
• Na 1 disk lze nahrát až 4 hodiny záznamu ve vynikající kvalitě DVD
• Kapacita jedné vrstvy disku DVD+R je nyní téměř dvojnásobná

Ukládejte záznamy v nejvyšší digitální kvalitě
• Můžete se spolehnout, že vždy získáte nejvyšší kvalitu obrazu

Dokonalé pohodlí
• Časově náročné formátování a uzavírání disků již není nutné.
• Své záznamy si můžete prohlédnout na většině současných DVD přehrávačů.
• Všechny aplikace se vejdou na jeden disk, takže jednotlivá prostředí jsou nyní pohromadě.

Dokonalé řešení pro data, hudbu v počítači, fotografie a hry
• Vynikající řešení zálohování nebo dočasného uložení souborů
 



 Vysokokapacitní nahrávání videa
Na 1 disk lze nahrát až 4 hodiny záznamu ve vynikající 
kvalitě DVD

Vysoká kvalita obrazu
Můžete se spolehnout, že vždy získáte nejvyšší 
kvalitu obrazu

Okamžité nahrávání a přehrávání
Časově náročné formátování a uzavírání disků již 
není nutné.

Maximální možnosti přehrávání
Své záznamy si můžete prohlédnout na většině 
současných DVD přehrávačů.

Souběžnost prostředí
Všechny aplikace se vejdou na jeden disk, takže 
prostředí domácí zábavy a počítače jsou nyní 
pohromadě.
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Úložná média
• Kapacita disku: 8,5 GB / 240 min. video
• Rychlost nahrávání disků: 2,4x

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 38378 7
• Počet zahrnutých výrobků: 25
• Typ balení: Plastikový obal
• Rozměry balení (Š x V x H): 14 x 5,2 x 14 cm
• Čistá hmotnost: 0,4 kg

• Hrubá hmotnost: 0,482 kg
• Hmotnost obalu: 0,082 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 40311 9
• Počet spotřebitelských balení: 15
• Vnější obal (D x Š x V): 73,6 x 15,6 x 17,5 cm
• Čistá hmotnost: 6 kg
• Hrubá hmotnost: 7,97 kg
• Hmotnost obalu: 1,97 kg
•

Specifikace
DVD+R
8,5 GB / 240 min 8x Inkjet printable
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