
зобретател на CD 
И
и DV
Пазарите за 

на изисквани

иновационни

Съвъ
• Отл

Макси
• Запи
• Дос
• Един
• Без 
• Глед

Съхра
• Бъд
D технологии
DVD-R и DVD-RW се разрастват, а Philips играе главна роля при задоволяване 

ята на крайните потребители, като е между първите при въвеждане на 

те разработки, като например високоскоростни и високообемни дискове.

ршено решение за данни, компютърна музика, снимки и игри
ично решение за архивиране или за временно съхраняване на файлове

мално удобство
свайте отново и отново до 1000 пъти
тъп до вашите данни на повечето съществуващи DVD-ROM плейъри
 диск за всички приложения обединява работните среди

да е необходимо изискващото време форматиране и финализиране
айте записите си на повечето съществуващи DVD видео плейъри

нете записи с най-високо цифрово качество
ете сигурни, че винаги получавате най-високото качество на картината
 

Philips
DVD-RW

4,7 GB / 120 мин.
4x

DN4S4B25F



 

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на диска: 4,7 GB / 120 мин. видео
• Скорост на запис: 2x

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 38632 0
• 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 40317 1
• 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
•

DVD-RW
4,7 GB / 120 мин. 4x 
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