
 

Philips
DVD+R

8,5 GB/240 perc
8x Kétrétegű

DR8S8B10F
CD és DVD technológiák 

kifejlesztője
A DVD+R és DVD+RW iránti kereslet egyre növekszik, és a Philips meghatározó 
szerepet játszik a felhasználói igények kielégítésében azáltal, hogy az elsők között dobja 
piacra az innovatív fejlesztéseket, mint például a nagy sebességű és kapacitású lemezeket.

Nagy íráskapacitással rendelkezik
• Szinte duplája az egyrétegű DVD+R lemez kapacitásának

Őrizze meg fontos adatait DVD lemezen
• A megbízható, minőségi média az adatok megőrzését biztosítja

Tökéletes kényelem
• Hozzáférés adataihoz a legtöbb forgalomban lévő DVD-ROM lejátszón
• Egyetlen lemez az összes alkalmazáshoz a környezetek egyesítéséhez
 



 Nagy adatírási kapacitás
Szinte duplája az egyrétegű DVD+R lemez 
kapacitásának

kiváló minőségű adatrögzítő média
A megbízható, minőségi média az adatok megőrzését 
biztosítja

Magas lejátszási képesség
Hozzáférés adataihoz a legtöbb forgalomban lévő 
DVD-ROM lejátszón

Egyesített környezetek
Egyetlen lemez az összes alkalmazáshoz – az otthoni 
és a számítógépes környezet közelebb kerül 
egymáshoz
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Médiatárolás
• Lemezkapacitás: 8,5 GB/240 perc
• Adatrögzítő média: DVD+R kétrétegű
• DVD+R DL: DVD+R kétrétegű

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 38375 6
• Mellékelt termékek száma: 10
• Csomagolás típusa: Fólia
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

14 x 3 x 14 cm
• Bruttó tömeg: 0,224 kg

• Nettó tömeg: 0,16 kg
• Önsúly: 0,064 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 40287 7
• Fogyasztói csomagolások száma: 30
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

73,6 x 15,6 x 19,5 cm
• Bruttó tömeg: 7,45 kg
• Nettó tömeg: 4,8 kg
• Önsúly: 2,65 kg
•

Műszaki adatok
DVD+R
8,5 GB/240 perc 8x Kétrétegű
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