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BD-R 50GB 6x Wide White Thermal 
Printable 25 Pack Spindle - No ID Brand

De komst van Blu-ray-technologie heeft de weg gebaand voor de 
introductie van opslagschijven met een hoge capaciteit om te voldoen aan de vraag die is 
ontstaan als gevolg van de snelle groei van HD-televisie (High Definition).

De naam Blu-ray is afgeleid van de blauwe laser die bij deze technologie wordt gebruikt. De 
blauwe kleur van de laser is het gevolg van de kortere golflengte die wordt gebruikt. De 
blauwe laser heeft een golflengte van 405 nm, terwijl de rode laser die wordt gebruikt bij 
DVD's een golflengte van 650 nm heeft. Het voordeel van een blauwe laser met een kortere 
golflengte is dat het mogelijk is kleinere gegevensputjes aan te brengen, waardoor veel 
meer gegevens op de schijf kunnen worden opgeslagen.

Blu-ray-schijven bieden 3 tot 5 maal de opslagcapaciteit van een standaard beschrijfbare 
DVD-schijf, waardoor het mogelijk is High Definition-video (HD) op te nemen, af te spelen 
en te overschrijven.

Alleen geschikt voor stations en recorders die Blu-ray-schijven zonder cartridge 
ondersteunen.

Voor de professionele optische media van Verbatim worden strengere specificaties 
gehanteerd dan voorgeschreven in de normen van de relevante standaardisatie-instanties. 
Strengere specificaties betekent een betere compatibiliteit met schrijf- en opnameapparaten. 
Hierdoor wordt een hogere opnamekwaliteit bereikt, waardoor een langere archiveringstijd 
en betere leesbaarheid kan worden gegarandeerd. De professionele optische media van 
Verbatim zijn te herkennen aan het DataLifePlus-waarmerk.

Golflengte van de laser: 405 nm.
Harde beschermlaag.
Uitermate lange levensduur voor archiveringsdoeleinden.
Uitstekende afspeelprestaties.
BD-R is geschikt voor BD-schrijf- en opnameapparaten. 

Schijven met het kenmerk Breed, wit, thermische transfer zijn voorzien van een wit 
oppervlak waarop een thermische transfer kan worden aangebracht. Het gedeelte van de 
diameter dat kan worden bedrukt ligt tussen 21 en 118/117 mm Compatibel met Rimage 
Everest en TEAC P55-printers.

Productnummer: 43750
Capaciteit: 50GB
Snelheid: 6x
Verpakking: 25 Pack Spindle
Disc-oppervlak: Wide White Thermal Printable - No ID Brand
Afdrukbaar gebied: 22-117mm

Deze disc voldoet aan versie 1.2 van de officiële BD-R specificaties.
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