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Verbatim CD-R PRINTABLE bez logo NO ID cake 100
Cena :
130,99 zł

125,75 zł
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Verbatim CD-R AZO Wide Inkjet Printable do nadruku
no ID 2 x cake 50 czyli 100 sztuk
bez logo (napisu) VERBATIM na płycie

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

W dyskach CD-R/RW firmy Verbatim zastosowano technologie MKM/Verbatim zapewniające najwyższą jakość nagrywania. Współpraca badawczo-rozwojowa
firmy Mitsubishi Chemical z producentami napędów gwarantuje wysoką zgodność dysków Verbatim, co czyni je idealnymi nośnikami do udostępniania
danych, filmów, zdjęć i muzyki. Od najlepszego dostawcy nośników nagrywalnych w Europie*
* SCCG CD/DVDR '03 - '09.
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Nośniki optyczne firmy Verbatim są produkowane z jeszcze większą precyzja niż wymagają tego standardy opracowane przed odpowiednie agencje.
Zachowanie wyższych poziomów dokładności zapewnia lepszą współpracę z nagrywarkami. Zapewnia to wyższą jakość nagrywania i dłuższy czas
przechowywania oraz lepsze możliwości odtwarzania dysków.
Profesjonalne nośniki optyczne Verbatim można rozpoznać po znaku DataLifePlus.
CD-R to dysk o pojemności 700 MB zapewniający możliwość nagrywania danych. Zgodność ze specyfikacją Orange Book Part II Version 3.
Specyfikacje mechaniczne dysków firmy Verbatim obejmują niezwykle dokładne zasady zapisu danych i odczytu ich w wielu urządzeniach. Dzięki temu
dyski firmy Verbatim są zgodne z wieloma napędami i gwarantują odczyt oraz zapis przy różnych prędkościach.
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Nadzwyczajna odporność na działanie promieni UV.
Czas archiwizacji: Dodatkowa ochrona do 40 lat; AZO do 100 lat.
Najniższy współczynnik występowania błędów w odniesieniu do wielu nagrywarek CD.
Powierzchnia dysku Wide White Inkjet jest biała i przystosowana do zadruku za pomocą drukarki atramentowej do przezroczystej przestrzeni wokół otworu,
a średnica drukowania wynosi 21 - 118 mm.
Numer produktu: 43438
Pojemność: 700MB
Prędkość: 52x
Opakowanie: 2 x 50 Pack Spindle
Powierzchnia: Wide Inkjet Printable - Non ID Branded
Obszar zapisywania: 23 ? 118mm
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