
 

Philips
CD-RW

700 MB/80 min.
4-12 x

CW7D2NB25
Inventor das tecnologias 

de CD e DVD
A Philips oferece uma das gamas mais completas de suportes graváveis de CD e DVD. 
Estão disponíveis em mais de 20 variações de valor acrescentado. Esteja atento à gama 
'supernova', um design de embalagem atraente!

Adequado para a mais rápida velocidade de gravação disponível
• Velocidade máxima de gravação de 52x num gravador de CD-R/RW

A solução perfeita para dados, música de PC, fotografias e jogos
• O armazenamento de 700 MB corresponde a 80 min. de tempo de gravação de música
• A melhor capacidade de reprodução para acesso em qualquer unidade de CD-ROM

O máximo de acessibilidade aos seus dados
• O máximo de acessibilidade aos seus dados
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Suporte de armazenamento
• Formatos suportados: CD-Recordable (gravável)

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 38852 2
• Número de produtos incluídos: 25
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

14 x 5,2 x 14 cm
• Peso líquido: 0,4 kg

• Peso bruto: 0,482 kg
• Tara: 0,082 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 40308 9
• Número de embalagens para o consumidor: 15
• Embalagem exterior (C x L x A): 

73,6 x 15,6 x 17,5 cm
• Peso líquido: 6 kg
• Peso bruto: 7,97 kg
• Tara: 1,97 kg
•

Especificações
CD-RW
700 MB/80 min. 4-12 x 
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