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rece uma das gamas mais completas de suportes graváveis de CD e DVD. 

íveis em mais de 20 variações de valor acrescentado. Esteja atento à gama 

 um design de embalagem atraente!

 a velocidades espantosas!
 gravar um DVD completo em apenas 5 minutos

rve os seus dados mais valiosos em DVD
uportes qualificados fiáveis asseguram que os seus dados são conservados

ximo de conveniência
a aos seus dados na maioria dos leitores de DVD-ROM existentes

disco para todas as aplicações que aproximam os ambientes

ção perfeita para dados, música de PC, fotografias e jogos
lente solução para cópias ou armazenamento temporário de ficheiros

ximo de acessibilidade aos seus dados
áximo de acessibilidade aos seus dados
elhor capacidade de reprodução para acesso em qualquer unidade de CD-ROM
 

Philips
DVD-R

4,7 GB/120 min.
16x

DM4S6S01F



 

Suporte de armazenamento
• Suporte multimédia de gravação: DVD-R

• DVD-R: 16x
• Capacidade do disco: 4,7 GB
•

DVD-R
4,7 GB/120 min. 16x 
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