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Philips
DVD-RW

1,4 GB/30 min.
2x Anti-riscos

DN1S2J03F



 

Suporte de armazenamento
• Capacidade do disco: Vídeo de 1,4 GB / 30 min.

• Suporte multimédia de gravação: DVD-RW
• Velocidade de regravação: 2x
•

DVD-RW
1,4 GB/30 min. 2x Anti-riscos

Especificações

Data de publicação  
2008-10-01

Versão: 1.0.3

12 NC: 8670 000 25764
EAN: 87 12581 30523 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
DN1S

Produto

Formato
O prático fo
câmaras de
tenha de cr
para DVD. 
reproduzido
comuns. E 

Camada 
Graças ao r
sensível do 
certeza de 
protegidas 
manuseam

Grave ve
2J03F/

s em de

 8 cm
rmato de D
 vídeo digit
iar cópias d
Os DVD m
s e editado

também sã

anti-risco
evestiment
seu DVD gr
que as suas
contra risco
ento diário.

zes sem c
VD de 8 cm é o ideal para as 
ais actuais, para que nunca mais 
e segurança ou copiar cassetes 
ais pequenos podem ser 
s usando gravadores de DVD 
o mais fáceis de transportar.

s
o protector especial no lado 
avável ou regravável, pode ter a 
 recordação insubstituíveis estão 
s, dedadas e pó provocados pelo 

onta
00

staque

http://www.philips.com

