
 

Philips
DVD-RW

4,7 GB / 120 min
4x

DN4S4J10C
Twórca technologii płyt CD i 

DVD
Sprzedaż nośników DVD-R oraz DVD-RW rośnie. Philips stara się wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom użytkowników, będąc jedną z pierwszych firm, która wprowadza 
innowacyjne produkty, takie jak na przykład nośniki o dużej prędkości nagrywania.

Sposób na przechowywanie danych, muzyki, zdjęć i gier
• Rozwiązanie problemu kopii zapasowych i przechowywania plików tymczasowych

Nadzwyczajna wygoda
• Wielokrotne nagrywanie — przynajmniej 1000 razy
• Jeden dysk — wiele zastosowań
• Umożliwia dostęp do danych przy użyciu większości istniejących napędów DVD-ROM
• Długotrwałe formatowanie oraz finalizowanie nie jest wymagane
• Umożliwia oglądanie nagrań na większości odtwarzaczy DVD

Zapis nagrań w najwyższej jakości cyfrowej
• Teraz możesz mieć pewność najwyższej jakości obrazów
 



 Wielokrotne nagrywanie
Wielokrotne nagrywanie — przynajmniej 1000 razy

Uniwersalny dysk
Jeden dysk do wielu zastosowań — zarówno do 
zestawów kina domowego jak i do komputerów

Zgodny z większością napędów DVD-
ROM
Umożliwia dostęp do danych przy użyciu większości 
istniejących napędów DVD-ROM
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Nośnik pamięci
• Pojemność płyty: 4,7 GB / 120 min obrazu
• Prędkość nagrywania: 2x

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 38625 2
• Liczba produktów w zestawie: 10
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

14,5 x 12,7 x 10,5 cm
• Waga netto: 0,89 kg

• Waga brutto: 0,92 kg
• Ciężar opakowania: 0,03 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 38626 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 5
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

54,8 x 13,8 x 15,8 cm
• Waga brutto: 5,2 kg
• Ciężar opakowania: 0,75 kg
• Waga netto: 4,45 kg
•
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