Philips Voice Tracer
cyfrowy dyktafon
4 GB pamięci na nagrania

Nagrywanie notatek

DVT1200

Łatwe nagrywanie notatek
4 GB pamięci na nagrania
Voice Tracer 1200 to doskonały dyktafon do rejestrowania notatek, pomysłów i myśli w dowolnym
miejscu. Dzięki gniazdu karty pamięci microSD można łatwo zwiększyć pojemność pamięci do 32 GB.
Najwyższa jakość dźwięku
• Aktywacja głosowa umożliwia nagrywanie bez użycia rąk
Łatwa, intuicyjna obsługa
• Połączenie plug & play z komputerem
• Podświetlany wyświetlacz umożliwia łatwe wyszukiwanie plików
Zaprojektowany dla Ciebie
• Wbudowana pamięć 4 GB zapewnia wiele godzin nagrań
• Gniazdo karty pamięci microSD zapewnia niemal nieograniczony czas nagrywania
• Niezwykle długi czas działania baterii pozwala na wiele godzin nagrań

DVT1200

Dyktafon cyfrowy Philips Voice Tracer

Najważniejsze funkcje
Aktywacja głosowa

Duży, podświetlany wyświetlacz

Gniazdo karty pamięci microSD

Nagrywanie uruchamiane głosem to przydatna
funkcja umożliwiająca nagrywanie bez użycia
rąk. Jeśli jest włączona, nagrywanie rozpoczyna
się automatycznie po rozpoczęciu dyktowania.
Po zakończeniu mówienia nagrywanie zostanie
zatrzymane, a następnie wznowione, gdy ponownie
zaczniesz dyktować tekst.

Duży wyświetlacz zapewnia czytelność informacji,
nawet w warunkach słabego oświetlenia dzięki
podświetleniu wyświetlacza.

Niemal nieograniczona pojemność nagrywania
dzięki gniazdu karty pamięci microSD, które
obsługuje karty do 32 GB.

Wbudowana pamięć 4 GB

Wyjątkowo długi czas działania baterii

Dzięki wbudowanej pamięci o pojemności
4 GB dyktafon może zarejestrować wiele dni
ciągłych nagrań

Baterie w nowym dyktafonie umożliwiają wiele
godzin nagrań (do 42).

Połączenie plug & play

Wystarczy podłączyć dyktafon do komputera
i odtworzyć pliki – w systemach Windows i Mac OS.
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Dyktafon cyfrowy Philips Voice Tracer

Dane techniczne
Możliwości połączeń

• Słuchawki: 3,5 mm
• Wejście liniowe
• USB: Szybkie złącze USB 2.0

Wyświetlacz
•
•
•
•

Typ: LCD/matryca punktowa
Rozdzielczość: 112 × 112 pikseli
Przekątna ekranu: 33 mm
Obsługa wielu języków: angielski, francuski,
niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, polski

Nośniki danych
•
•
•
•

Pojemność pamięci wewnętrznej: 4 GB
Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
Urządzenie masowe USB
Obsługa kart SD: do 32 GB

Nagrywanie dźwięku

• Wbudowany mikrofon: mono
• Formaty nagrywania: WAV (ADPCM i PCM)
• Tryby nagrywania: HQ (PCM), SP (PCM),
LP (ADPCM)
• Częstotliwość próbkowania: 24 kHz (PCM/SHQ),
8 kHz (HQ), 8 kHz (SP/LP)
• Szybkość przesyłu: 384 kb/s (PCM), 128 kb/s
(PCM), 32 kb/s (ADPCM)
• Czas nagrywania (pamięć wewnętrzna): 23 godz.
(tryb HQ), 68 godz. (tryb SP), 270 godz. (tryb LP)

Moc
•
•
•
•

Czas działania baterii: do 42 godzin
Rodzaj baterii: 2 × bateria AAA
Liczba baterii: 2
Baterie w zestawie: tak

Wymagania systemowe

• Wolny port USB
• System operacyjny: Windows 8/7/Vista/XP,
Mac OS 10.8/10.7

Wymiary produktu

• Wymiary produktu (szer. × wys. × gł.):
108 × 37 × 19 mm
• Waga: 49 g

Stylistyka i wykończenie

• Kolor(y): ciemnosrebrny i czarny

Akcesoria

• 2 × bateria AAA
• Przewód USB
• Skrócona instrukcja obsługi

Dźwięk

• Pasmo przenoszenia: 750 Hz – 18 KHz
• Typ głośnika: okrągły
• Średnica głośnika: 28 mm

Udogodnienia

• Natychmiastowe nagrywanie za pomocą jednego
przycisku
• Nagrywanie uruchamiane głosem
• Blokada klawiatury
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia
• Regulacja szybkości odtwarzania
• Optymalizacja pod kątem robienia notatek
• Czułość mikrofonu: wysoka/niska
• Nagrywanie czasowe
• Wejście liniowe
• Zegar czasu rzeczywistego
• Wyświetlanie pozostałego czasu
• Redukcja szumów
• Blokada plików
• Indeks (do 10)
• Powtarzanie wybranego fragmentu
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