VoiceTracer
Dyktafon
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Nagrywanie rozmów
4 GB
Przyłączenie komputerowe
DVT1150

Proste nagrywanie
notatek i rozmów
z nagrywaniem One-Touch
Dyktafon Voice Tracer 1150 jest idealnym dyktafonem do nagrywania notatek
głosowych, pomysłów i przemyśleń w podróży. Dzięki przyłączu komputerowemu
mogą Państwo łatwo uwalniać swe pliki głosowe.
Doskonałe nagrywanie głosu
• Funkcja aktywacji mową do swobodnego nagrywania
• Nagrywanie znakowane datą i godziną w celu łatwej nawigacji danymi
Prosta i intuicyjna obsługa
• Przyłącze komputerowe dla Plug & Play
• Tryb One-Touch w celu natychmiastowego nagrywania
Zaprojektowany dokładnie pod Państwa potrzeby
• Zintegrowana pamięć 4 GB do nadzwyczaj długich czasów nagrywania
• Nadzwyczaj duża pojemność baterii do nadzwyczaj długich czasów nagrywania

Dyktafon Voice Tracer

DVT1150

Najważniejsze cechy
Funkcja aktywowania mową

Nagrywanie One-Touch

Nagrania oznaczone datą i godziną

YY | MM | DD

Nagrywanie aktywowane mową W razie

Prosimy nacisnąć na "Przycisk nagrywania" i

W przypadku nagrań oznaczonych datą i

aktywowania, nagrywanie rozpoczyna się

przytrzymać go krótko w stanie wciśnięcia w

godziną, Państwa nagrania są dołączane do

automatycznie, gdy tylko zaczniesz mówić.

celu włączenia nagrywarki i natychmiastowego

pliku dźwiękowego, aby mogli Państwo łatwo

Nagrywanie zatrzymuje się automatycznie,

włączenia nagrywania.

nawigować przez swą bibliotekę oraz te pliki

gdy już przestajesz mówić i zaczyna się
automatycznie, gdy tylko zaczniesz mówić.

znaleźć.
Pamięć zintegrowana 4 GB
Nadzwyczaj długa żywotność baterii

Połączenie plug & play

4 GB

Dzięki zintegrowanej pamięci 4 GB Państwa
Prosimy podłączyć swój dyktafon do
komputera i odtworzyć pliki w Windowsie lub
Mac OS.

nagrywarka może nagrywać ciągle przez wiele

Baterie nowego dyktafonu mają pojemność na

dni.

44 godziny pracy i pozwalają na nadzwyczaj
długie nagrania.

Dyktafon Voice Tracer

DVT1150

Dane techniczne
Łączność

Głośnik

Wymagania systemowe

Słuchawka nagłowna: 3,5 mm

Pasmo przenoszenia 750 Hz – 18 kHz

Wolny port USB

USB: USB 2.0 wysokiej prędkości

Typ głośnika: okrągły

System operacyjny: Windows, Mac OS

Średnica głośnika: 28 mm
Wyświetlacz

Moc wyjściowa 1 W

Typ: segment-CD
Przekątna ekranu: 33 mm

Wymiary urządzenia
Wymiary urządzenia (wys. × szer. × głęb.):

Ergonomiczna obsługa

108 × 37 × 20 mm

Natychmiastowe nagrywanie One-Touch

Masa: 46 g

Nośniki pamięci

Nagrywanie uruchamiane głosem

Wbudowana pojemność pamięci: 4 GB

Blokada klawiatury

Projekt i wykończenie

Wbudowany typ pamięci: NAND Flash

Możliwość aktualizowania oprogramowania

Kolor(y): czarny

Pamięć masowa USB

Zmienna szybkości odtwarzania
Zoptymalizowany do sporządzania notatek

Zawartość opakowania:

Nagrywanie audio

Zegar czasu rzeczywistego

Dyktafon Voice Tracer

Mikrofon zintegrowany: 1 kanał

Wyświetlanie pozostałego czasu trwania

2 × bateria AAA

Czułość mikrofonu: wysoka/niska

Blokada pliku

Kabel USB

Formaty nagrywania: WAV (ADPCM i PCM)

Indeks (do 10)

Skrócona instrukcja

Tryb nagrywania: HQ (PCM), SP (PCM), LP

Powtórzenie A-B
Warunki pracy

(ADPCM)
Częstotliwość próbkowania: 24 kHz (HQ), 8 kHz

Zasilanie elektryczne

Temperatura: 5 °C – 45 °C

(SP/LP)

Pojemność baterii: do 44 godzin

Wilgotność: 10 % – 90 %, bez kondensacji

Przepływność: 384 kbit/s (PCM), 128 kbit/s

Typ baterii: 2 × bateria AAA

(PCM), 32 kbit/s (ADPCM)

Liczba baterii: 2

Czas nagrywania (pamięć wewnętrzna):

Baterie wchodzą w zakres dostawy: tak

24 godzin (tryb HQ), 75 godzin (tryb SP), 295
godzin (tryb LP)
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