
 

 

Philips
DVD-RW

4,7 GB / 120 dak.
4x

DN4S4T10F
CD ve DVD teknolojilerinin 

yaratıcısı
DVD+R ve DVD+RW pazarları büyümekte ve Philips, yüksek hızlı ve yüksek kapasiteli 
diskler gibi yaratıcı gelişmeleri ilk sunanlar arasında olmakla son kullanıcı ihtiyaçlarını 
karşılamada lider rolü oynamakta.

Kayıtları en yüksek dijital kalitede saklayın
• Her zaman en yüksek resim kalitesinde sonuç aldığınızdan emin olun

Müthiș Kolaylık
• En az 1000 kereye kadar tekrar tekrar kayıt yapın
• Zaman alan formatlama ve sonlandırma ișlemleri gerektirmez
• kayıtlarını heyecan verici çoğu DVD video oynatıcıda izleyin
• Tüm uygulamalar için tek disk, kullanım biçimlerini birleștiriyor
• Varolan DVD-ROM çalarların çoğu ile verilerinize erișme

Veriler, PC'deki müzikler, fotoğraf ve oyunlar için en iyi çözüm
• Yedekler veya geçici dosya depolama için mükemmel çözüm



 Tekrar tekrar kayıt yapma
En az 1000 kereye kadar tekrar tekrar kayıt yapın

Birleșen kullanım biçimleri
Tüm uygulamalar için tek bir disk ev eğenceniz ve 
bilgisayar ortamlarını birbirine yaklaștırır

Yüksek 'kayıttan çalma imkanı'
Varolan DVD-ROM çalarların çoğu ile verilerinize 
erișme
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Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

13,7 x 7,3 x 14,6 cm
• Net ağırlık: 0,91 kg
• Brüt ağırlık: 0,915 kg
• Dara ağırlığı: 0,005 kg
• EAN: 87 12581 38620 7
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 43,1 x 31,3 x 22.5 cm
• Net ağırlık: 10,92 kg
• Brüt ağırlık: 12,2 kg
• Dara ağırlığı: 1,28 kg
• EAN: 87 12581 38618 4
• Ambalaj sayısı: 12

Depolama Ortamı
• Disk kapasitesi: 4,7 GB / 120 dak video
• Kayıt hızı: 2x
•
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