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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 13,7 x 7,3 x 14,6 cm
• Čistá hmotnost: 0,91 kg
• Hrubá hmotnost: 0,915 kg
• Hmotnost obalu: 0,005 kg
• EAN: 87 12581 38620 7
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 43,1 x 31,3 x 22,5 cm

• Čistá hmotnost: 10,92 kg
• Hrubá hmotnost: 12,2 kg
• Hmotnost obalu: 1,28 kg
• EAN: 87 12581 38618 4
• Počet spotřebitelských balení: 12

Úložná média
• Kapacita disku: 4,7 GB / 120 min. video
• Rychlost nahrávání disků: 2x
•

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

Specifikace

Datum vydání 2008-10-21

Verze: 1.1.3

12 NC: 8670 000 35929
EAN: 87 12581 38620 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
DN4S

Zvýrazn

Možnost 

Souběžno
Všechny ap
domácí záb

Široké m
4T10F

ění výro

opakovan

st prostř
likace se vej
avy a počít

ožnosti p
ého zápisu

edí
dou na jeden disk, takže prostředí 
ače jsou nyní pohromadě.

řehrávání
/00

bku

http://www.philips.com

