
 

 

Philips
DVD+R

8,5 GB/240 min.
8x Dubbellaags

DR8S8B10F
De uitvinder van de technologieën 

achter CD en DVD
De markten voor DVD+R en DVD+RW groeien nog steeds. Philips speelt een 
toonaangevende rol bij de introductie van innovatieve ontwikkelingen, zoals supersnelle 
discs met hoge capaciteit.

Opnemen met hoge capaciteit
• De capaciteit van een enkellaagse DVD+R-disc wordt bijna verdubbeld

Bewaar uw waardevolle gegevens op DVD
• Betrouwbare, gekwalificeerde media zorgen dat uw gegevens worden bewaard

Ultiem gebruiksgemak
• Toegang tot uw gegevens op de meeste DVD-ROM-spelers
• Eén disc voor alle toepassingen zorgt dat meerdere omgevingen samenkomen



 Gegevens opnemen met hoge capaciteit
De capaciteit van een enkellaagse DVD+R-disc 
wordt bijna verdubbeld

hoogwaardige opneembare media
Betrouwbare, gekwalificeerde media zorgen dat uw 
gegevens worden bewaard

Veel afspeelmogelijkheden
Toegang tot uw gegevens op de meeste DVD-ROM-
spelers

Samenkomende omgevingen
Eén disc voor alle toepassingen zorgt dat uw home-
entertainmentomgeving en PC-omgeving 
samenkomen
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Opslagmedia
• Capaciteit van disc: 8,5 GB/240 min
• Opnamemedia: Dubbellaagse DVD+R
• DVD+R DL: Dubbellaagse DVD+R

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 38375 6
• Aantal producten: 10
• Verpakkingstype: Blister
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

14 x 3 x 14 cm

• Brutogewicht: 0,224 kg
• Nettogewicht: 0,16 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,064 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 40287 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 30
• Omdoos (L x B x H): 73,6 x 15,6 x 19,5 cm
• Brutogewicht: 7,45 kg
• Nettogewicht: 4,8 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,65 kg
•

Specificaties
DVD+R
8,5 GB/240 min. 8x Dubbellaags

http://www.philips.com

