
 

Philips
CD-RW

700 MB / 80 мин.
4-12x

CW7D2NB25
Изобретател на CD 

и DVD технологии
Philips предлага най-широк избор от записваеми CD и DVD носители. Те са налични 
в 20 варианта опаковки. Очаквайте новата линия "supernova" - с привлекателен 
дизайн на опаковката!

Подходящи за най-високата възможна скорост на записване
• 52x максимална скорост на запис на записващо CDR/RW устройство

Съвършено решение за данни, компютърна музика, снимки и игри
• Капацитет за съхранение 700 MB се равнява на 80 мин. време за запис на музика
• Върховна възможност за възпроизвеждане на данни от всяко CD-ROM устройство

Оптимална достъпност за вашите данни
• Оптимална достъпност за вашите данни
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Носители за съхранение на данни
• Поддържани формати: CD-Recordable 

(записваеми)

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 38852 2
• Брой включени продукти: 25
• Тип опаковка: Блистер
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

14 x 5,2 x 14 см
• Нето тегло: 0,4 кг

• Бруто тегло: 0,482 кг
• Тегло с опаковката: 0,082 кг

Външен кашон
• EAN: 87 12581 40308 9
• Брой потребителски опаковки: 15
• Външен кашон (л x Ш x В): 73,6 x 15,6 x 17,5 см
• Нето тегло: 6 кг
• Бруто тегло: 7,97 кг
• Тегло с опаковката: 1,97 кг
•
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