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700 MB / 80 min
4 - 12x
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Inventatorul tehnologiilor 

CD şi DVD
Philips oferă una dintre cele mai complete game de medii de înregistrare CD şi DVD, 
disponibile în peste 20 de variante de ambalare atrăgătoare. Pentru un design deosebit 
de elegant, solicitaţi gama 'supernova'!

Compatibil cu cele mai mari viteze de înregistrare disponibile
• Viteză maximă de înregistrare 52x pe o unitate de scriere CDR/RW

Soluţia perfectă pentru date, muzică pe PC, fotografii și jocuri
• Capacitatea de 700 MB este echivalentă cu 80 de minute de muzică
• Capacitate de redare maximă pentru accesul datelor de pe orice unitate CDROM

Acces optim la datele personale
• Acces optim la datele personale
 



 Viteză de înregistrare 52x
Viteză maximă de înregistrare 52x pe o unitate de 
scriere CDR/RW

Capacitate de stocare de 700 MB
Capacitatea de 700 MB este echivalentă cu 80 de 
minute de muzică

Capacitate de redare maximă
Capacitate de redare maximă pentru accesul datelor 
de pe orice unitate CDROM

Accesibilitate optimă
Acces optim la datele personale
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Medii de stocare
• Formate acceptate: CD-Recordable

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 38852 2
• Număr de produse incluse: 25
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 14 x 5,2 x 14 cm
• Greutate netă: 0,4 kg

• Greutate brută: 0,482 kg
• Greutate proprie: 0,082 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 40308 9
• Număr de ambalaje: 15
• Cutie exterioară (L x L x Î): 73,6 x 15,6 x 17,5 cm
• Greutate netă: 6 kg
• Greutate brută: 7,97 kg
• Greutate proprie: 1,97 kg
•

Specificaţii
CD-RW
700 MB / 80 min 4 - 12x 
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