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варианти DVD+RW, DVD-RW и DVD-R, miniDVD дисковете 8 см на Philips 

с специален слой за предпазване на незаменимите ви видео моменти от 

прах и отпечатъци от пръсти. Идеални за камкордери с предлаганото върхово 

вместимост.
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Philips
DVD-RW

1,4 GB / 30 мин.
2x Устойчиви на издраскване

DN1S2J03F



 

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на диска: 1,4 GB / 30 мин. видео

• Носители за запис: DVD-RW
• Скорост на презапис: 2x
•

DVD-RW
1,4 GB / 30 мин. 2x Устойчиви на издраскване
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