
 

Philips
DVD-RW

4,7 GB/120 min
4x

DN4S4T10F
Uppfann CD- och DVD-tekniken

DVD+R- och DVD+RW-marknaderna växer och Philips har en ledande roll i att uppfylla 
användarnas krav genom att vara bland de första med att lansera ny teknik, som t.ex. 
höghastighets- och högkapacitetsskivor.

Spara inspelningar av hög digital kvalitet
• Var säker på att alltid få högsta bildkvalitet

Maximal bekvämlighet
• Spela in igen och igen, minst 1000 gånger
• Ingen tidsslösande formatering eller avslutningsprocess krävs
• titta på inspelningar på de flesta DVD-videoapparater som finns på marknaden
• Miljöer slås ihop med en skiva för alla program
• Få åtkomst till dina data på de flesta DVD-ROM-spelare på marknaden

Perfekta lösningen för data, digital musik, bilder och spel
• Utmärkt lösning för säkerhetskopiering eller tillfällig fillagring
 



 Spela in igen och igen
Spela in igen och igen, minst 1000 gånger

Sammanslagna miljöer
En skiva för alla program, vilket slår samman 
hemunderhållnings- och datormiljöerna

Hög uppspelningsförmåga
Få åtkomst till dina data på de flesta DVD-ROM-
spelare på marknaden
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Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

13,7 x 7,3 x 14,6 cm
• Nettovikt: 0,91 kg
• Bruttovikt: 0,915 kg
• Taravikt: 0,005 kg
• EAN: 87 12581 38620 7
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 43,1 x 31,3 x 22,5 cm
• Nettovikt: 10,92 kg
• Bruttovikt: 12,2 kg
• Taravikt: 1,28 kg
• EAN: 87 12581 38618 4
• Antal konsumentförpackningar: 12

Lagring
• Skivkapacitet: 4,7 GB/120 min video
• Inspelningshastighet: 2x
•
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