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Płyty MAXELL DVD+R 4.7 GB do nadruku 50 sztuk
Cena :
45,99 zł

43,69 zł
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Płyty MAXELL DVD+R 4.7 GB do nadruku 50szt

Nośniki MAXELL Idealne do nagrań AUDIO i VIDEO! Zero problemów z kompatybilnością! Nagrywając na tych nośnikach masz 100%
pewności, że Twoim nagraniom nic się nie stanie po dłuższym upływie czasu. Specjalna odporna na zadrapania powierzchnia zmniejsza
ryzyko utraty danych i obejmuje obszar służący do identyfikacji zawatości dysku.
Maxell jest znanym producentem wszelkiego rodzaju akcesoriów elektronicznych, dysków optycznych i magnetycznych. Jego produkty pod
względem jakości od lat są uważane za jedne z najlepszych na świecie. Jeżeli masz ochotę odwiedź stronę producenta: Maxell
Twoje płyty DVD mogą posiąść teraz indywidualny charakter. Na górnej stronie krążka można nadrukować zdjęcie lub grafikę przy
wykorzystaniu odpowiedniej drukarki atramentowej.
Płyty DVD+R MAXELL posiadają unikalną, matową powierzchnię, która umożliwia uzyskanie foto-realistycznej jakości z niewiarygodnie
wiernym oddaniem szczegółów oraz kolorów.
Płyta posiada powiększoną powierzchnię do nadruku. Obszar niemożliwy do nadrukowania został zmniejszony do koła o średnicy 23mm.
Jakość nadruku znacznie przewyższa jakość osiągalną metodą sitodruku czy też offsetu.
Płyty MAXELL DVD+R można nadrukować w drukarkach atramentowych przeznaczonych do tego celu lub posiadających opcję nadruku na
płytach optycznych.
Płyty nie sprawiają jakichkolwiek problemów z nagrywaniem i odtwarzaniem danych w odtwarzach DVD, DVD-ROMach i nagrywarkach DVD.
Koniec zamrażanych klatek i zacinających się filmów - korzystaj z komfortu płynnego odtwarzania!
Wysoka jakość i niezawodność sprawiają, że płyty DVD+R Maxell idealnie nadają się do nagrywania filmów, gier, muzyki, fotografii i
wszelkiego rodzaju innych cyfrowych danych.
Dzięki zastosowaniu przy produkcji najwyższej jakości komponentów, płyty DVD+R MAXELL charakteryzują się wysoką stabilnością i
odpornością na upływ czasu.
Nagrywaj płyty z prędkością x16, zaufaj sprawdzonej marce! Płyty Maxell to niezawodność i bezpieczeństwo.
SPECYFIKACJA:
Prędkośc zapisu: 16x
Pojemność: 4,7 GB
Typ: DVD+R
Ilość: 50 sztuk
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