
 

Philips
DVD-RW

4,7 GB/120 min.
4 x

DN4S4T10F
Udvikler af CD- og DVD-

teknologi
DVD+R- og DVD+RW-markederne oplever en kraftig vækst, og Philips spiller en førende 
rolle, når det drejer sig om at opfylde slutbrugernes krav, fordi vi er blandt de første, der 
introducerer nyskabende produkter som f.eks. højhastigheds- og højkapacitetsdiske.

Gem dine optagelser i den højeste digitale kvalitet
• Du kan altid være sikker på, at få den bedste billedkvalitet

Ultimativ komfort
• Optag igen og igen op til mindst 1000 gange
• Ingen tidskrævende formattering og færdiggørelse
• Få vist dine optagelser på de fleste eksisterende DVD-videoafspillere
• Én disk til alle programmer, som kombinerer miljøer
• Adgang til dine data på de fleste eksisterende DVD-ROM-afspillere

Den perfekte løsning til data, PC-musik, foto og spil
• Fremragende back up-løsning eller løsning til midlertidig fillagring
 



 Optag igen og igen
Optag igen og igen op til mindst 1000 gange

Konvergerende miljøer
Én disk til alle programmer, som kombinerer Home 
Entertainment og PC-miljøer.

Høj kompabilitet
Adgang til dine data på de fleste eksisterende DVD-
ROM-afspillere
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Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 13,7 x 7,3 x 14,6 cm
• Nettovægt: 0,91 kg
• Bruttovægt: 0,915 kg
• Taravægt: 0,005 kg
• EAN: 87 12581 38620 7
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 43,1 x 31,3 x 22,5 cm

• Nettovægt: 10,92 kg
• Bruttovægt: 12,2 kg
• Taravægt: 1,28 kg
• EAN: 87 12581 38618 4
• Antal forbrugeremballager: 12

Lagringsmedie
• Disc-kapacitet: 4,7 GB/120 min. video
• Optagehastighed: 2 x
•

Specifikationer
DVD-RW
4,7 GB/120 min. 4 x 
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