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D+R και DVD+RW µεγαλώνουν, και η Philips παίζει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την 

στις απαιτήσεις των τελικών χρηστών, καθώς είναι η πρώτη που φέρνει καινοτόµες 

ς για παράδειγµα, δίσκους υψηλής ταχύτητας και χωρητικότητας.

 λύση για δεδοµένα, µουσική, φωτογραφίες και παιχνίδια
ρετική λύση για back ups ή προσωρινή αποθήκευση αρχείων

τη άνεση
γµατοποιήστε εγγραφή ξανά & ξανά έως και 1.000 φορές τουλάχιστον
κτήστε πρόσβαση στα δεδοµένα σας στα περισσότερα DVD-ROM player της αγοράς
 δίσκος για όλες τις εφαρµογές που συνδυάζει περιβάλλοντα
χρειάζεται χρονοβόρα διαµόρφωση και κάψιµο
ε τις εγγραφές σας στα περισσότερα DVD player της αγοράς

κεύστε εγγραφές στην υψηλότερη ψηφιακή ποιότητα
ίστε σίγουροι ότι θα έχετε πάντα την υψηλότερη ποιότητα εικόνας
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Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα δίσκου: Βίντεο 4,7 GB / 120 λεπτά
• Ταχύτητα εγγραφής: 2x

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 38632 0
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 25
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

14 x 5,2 x 14 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,4 κ.

• Μικτό βάρος: 0,482 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,082 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 40317 1
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 15
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

73,6 x 15,6 x 17,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 6 κ.
• Μικτό βάρος: 7,97 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,97 κ.
•

DVD-RW
4,7GB/120min 4x 
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