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Philips
DVD-RW

1,4 GB/30 min
2x Odporność na zarysowania

DN1S2J03F



 

Nośnik pamięci
• Pojemność płyty: 1,4 GB / 30 min obrazu

• Nośnik nagrywania: DVD-RW
• Prędkość nagryw. płyt CD-RW i DVD+RW: 2x
•

DVD-RW
1,4 GB/30 min 2x Odporność na zarysowania
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