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Philips
DVD-RW

4,7 GB / 120 min
4x

DN4S4B25F



 

Medii de stocare
• Capacitate disc: 4,7 GB / 120 min înregistrare 

video
• Viteză de înregistrare: 2x

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 38632 0
• 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 40317 1
• 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
•

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