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8,5 GB/240 min.
8x Camada dupla

DR8S8J05C
Inventor das tecnologias 

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

na resposta aos requisitos dos utilizadores finais, estando entre os pioneiros com a introdução de 

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

Alta capacidade de gravação
• Grave até 4 horas conteúdo com a qualidade fantástica de um DVD num só disco

Guarde as suas memórias favoritas em DVD
• Os suportes qualificados fiáveis asseguram que os seus dados são conservados

O máximo de conveniência
• Não necessita de demoradas formatações e finalizações
• veja as suas gravações na maioria dos leitores de vídeo DVD existentes
• Um disco para todas as aplicações que aproximam os ambientes

A solução perfeita para dados, música de PC, fotografias e jogos
• Excelente solução para cópias ou armazenamento temporário de ficheiros

Grave a velocidades espantosas!
• Pode gravar um DVD completo em apenas 8 minutos
 



 Gravação de vídeo de alta capacidade
Grave até 4 horas conteúdo com a qualidade 
fantástica de um DVD num só disco

Suporte gravável de alta qualidade
Os suportes qualificados fiáveis asseguram que os 
seus dados são conservados

Gravação e reprodução instantâneas
Não necessita de demoradas formatações e 
finalizações

A melhor 'capacidade de reprodução'
veja as suas gravações na maioria dos leitores de 
vídeo DVD existentes

Convergência de ambientes
Um disco para todas as aplicações, combinando o 
entretenimento em casa e o ambiente informático

Gravação 8x de alta velocidade
Pode gravar um DVD completo em apenas 8 
minutos
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Suporte de armazenamento
• Capacidade do disco: vídeo de 8,5 GB / 240 min.

• Velocidade de gravação: 8x
•

Especificações
DVD+R
8,5 GB/240 min. 8x Camada dupla
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