
 

 

Philips
DVD+RW

4,7GB/120mnt
4x

DW4S4B25X
Buat dan simpan untuk dibagikan 

dan dinikmati
Sebagai penemu teknologi CD & DVD, Philips tetap memainkan peran penting dalam 
DVD+R & DVD+RW, selalu mengembangkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan.

Rekam pada kecepatan mengagumkan!
• Anda dapat membakar DVD lengkap hanya dalam 8 menit

Abadikan memori favorit Anda di DVD
• Sangat tahan lama karena lapisan pelindung berlapis ultra-keras
• Media yang dapat diandalkan memastikan data Anda dapat disimpan
• Lapisan pelindung tahan goresan akan melindungi kenangan Anda

Rekamlah berulang kali
• Rekamlah berulang kali hingga minimal 1000 kali
• Solusi yang sempurna untuk pencadangan atau penyimpanan file sementara



 Rekamlah berulang kali
Rekamlah berulang kali hingga minimal 1000 kali

Lapisan pelindung berlapis keras
Sangat tahan lama karena lapisan pelindung berlapis 
ultra-keras

Media yang dapat direkam berkualitas 
tinggi
Media yang dapat diandalkan memastikan data Anda 
dapat disimpan

Rekaman 8x kecepatan-tinggi
Anda dapat membakar DVD lengkap hanya dalam 8 
menit

Lapisan tahan goresan
Berkat lapisan pelindung khusus pada sisi sensitif 
DVD yang dapat direkam atau ditulis ulang, Anda 
dapat memastikan kenangan tidak tergantikan Anda 
akan terlindungi dari goresan, sidik jari, dan debu dari 
penanganan sehari-hari.
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Media Penyimpanan
• DVD+RW: 4x
• Kapasitas disk: 4,7 GB/120mnt.

Kardus Luar
• EAN: 87 12581 48567 2
• Berat kotor: 12 kg
• Outer carton (L x L x T): 44,6 x 29,8 x 23,5 cm
• Berat bersih: 9,6 kg
• Jumlah kemasan konsumen: 24
• Berat tara: 2,4 kg

Dimensi kemasan
• Ukuran kemasan (L x T x D): 14,2 x 14,2 x 5,5 cm
• EAN: 87 12581 48566 5
• Berat kotor: 0,452 kg
• Berat bersih: 0,4 kg
• Jumlah produk yang disertakan: 25
• Jenis kemasan: Baja semen
• Berat tara: 0,052 kg

Dimensi produk
• Ukuran produk (L x T x D): 12 x 12 x 0,146 cm
• Berat: 0,016 kg
•
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