
 

Philips
DVD-RW

4,7 GB/120 min
4 x

DN4S4T10F
Vynálezca technológií CD a DVD

Trh s médiami DVD+R a DVD+RW rastie a Philips hrá vedúcu úlohu pri spĺňaní 
požiadaviek koncového užívateľa. Medzi prvými predstavil novátorské riešenia ako sú 
napríklad vysokorýchlostné a vysokokapacitné disky.

Ukladajte nahrávky v najvyššej digitálnej kvalite
• Môžete si byť istí, že vždy dosiahnete najvyššiu kvalitu obrazu

Maximálne pohodlie
• Nahrávajte znova a znova až 1000-krát
• Bez potreby časovo náročného formátovania a finalizácie
• vaše nahrávky môžete pozerať na väčšine existujúcich DVD prehrávačov
• Jeden disk pre všetky aplikácie prinášajúci prostredia súčasne
• Prístup k vašim dátam na najpoužívanejších existujúcich DVD-ROM prehrávačoch

Dokonalé riešenie pre dáta, PC hudbu, fotky & hry
• Skvelé riešenie pre zálohovanie alebo dočasné uloženie súborov
 



 Nahrávajte znova a znova
Nahrávajte znova a znova až 1000-krát

Spojenie prostredí
Jeden disk pre všetky aplikácie, ktorý k sebe 
približuje prostredia domácej zábavy a počítača

Vysoká schopnosť prehrávania
Prístup k vašim dátam na najpoužívanejších 
existujúcich DVD-ROM prehrávačoch
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 13 7 x 7,3 x 14 6 cm
• Čistá hmotnosť: 0,91 kg
• Hmotnosť brutto: 0,915 kg
• Hmotnosť obalu: 0 005 kg
• EAN: 87 12581 38620 7
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 43,1 x 31,3 x 22,5 cm

• Čistá hmotnosť: 10,92 kg
• Hmotnosť brutto: 12 2 kg
• Hmotnosť obalu: 1 28 kg
• EAN: 87 12581 38618 4
• Počet spotrebiteľských balení: 12

Pamäťové médium
• Kapacita disku: 4,7 GB / 120 min videa
• Rýchlosť zapisovania: 2 x
•

Technické údaje
DVD-RW
4,7 GB/120 min 4 x 
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