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 DVD-RW iránti kereslet egyre növekszik, s a Philips meghatározó szerepet 

sználói igények kielégítésében azáltal, hogy az elsők között dobja piacra az 

lesztéseket, mint például a nagy sebességű lemezeket.

etes megoldás adatok, zene, fotók és játékok tárolására
ló megoldás biztonsági mentéshez vagy ideiglenes fájltároláshoz

etes kényelem
bször, akár 1000 alkalommal újraírható
tlen lemez az összes alkalmazáshoz a környezetek egyesítéséhez
záférés adataihoz a legtöbb forgalomban lévő DVD-ROM lejátszón
s szükség többé időigényes formázásra

gtöbb forgalomban lévő DVD-lejátszón megnézheti saját felvételeit

elek tárolása a legjobb digitális minőségben
s lehet benne, hogy mindig a legkiválóbb képminőséget kapja
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Médiatárolás
• Lemezkapacitás: 4,7 GB/120 perc videó
• Rögzítési sebesség: 2x

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 38625 2
• Mellékelt termékek száma: 10
• Csomagolás típusa: Fólia
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

14,5 x 12,7 x 10,5 cm
• Nettó tömeg: 0,89 kg

• Bruttó tömeg: 0,92 kg
• Önsúly: 0,03 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 38626 9
• Fogyasztói csomagolások száma: 5
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

54,8 x 13,8 x 15,8 cm
• Bruttó tömeg: 5,2 kg
• Önsúly: 0,75 kg
• Nettó tömeg: 4,45 kg
•

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