Philips Voice Tracer
digitální záznamník
s pamětí pro záznam
zvuku o velikosti 4 GB

Záznam poznámek

DVT1200

Snadný záznam poznámek
s pamětí pro záznam zvuku o velikosti 4 GB
Voice Tracer 1200 je ideální hlasový záznamník pro zaznamenávání poznámek, nápadů a myšlenek
na cestách. Díky slotu na paměťovou kartu microSD můžete paměť snadno rozšířit až na 32 GB.
Dokonalý záznam hlasu
• Funkce aktivace hlasem pro hands-free záznam
Snadné a intuitivní ovládání
• Připojení k počítači pomocí funkce plug & play
• Podsvícený displej umožňuje snadné procházení souborů
Navrženo pro vás
• Interní paměť 4 GB pro mimořádně dlouhou dobu záznamu
• Slot pro paměťovou kartu microSD umožňuje prakticky neomezený záznam
• Mimořádně dlouhá výdrž baterie pro delší záznam

DVT1200

Digitální záznamník Philips Voice Tracer

Přehled
Funkce aktivace hlasem

Velký podsvícený displej

Slot na paměťovou kartu microSD

Funkce hlasové aktivace záznamu je vhodná pro
hands-free záznam. Je-li funkce zapnuta, záznam se
automaticky spustí, jakmile začnete hovořit. Pokud
přestanete hovořit, záznam se automaticky vypne a
jakmile začnete znovu hovořit, opět se spustí.

Díky velkému grafickému displeji můžete jedním
pohledem zkontrolovat všechny důležité informace
o souboru, a to díky podsvícení displeje i ve
špatných světelných podmínkách.

Slot na paměťovou kartu microSD podporující
karty o velikosti až 32 GB nabízí možnost prakticky
neomezeného záznamu.

Plug and play

Záznamník jednoduše zapojte do počítače a
přehrajte obsah v systému Windows nebo Mac OS.

Vnitřní paměť 4 GB

Díky vnitřní paměti 4 GB můžete nahrát
několik dní nepřetržitého záznamu.

Mimořádně dlouhá výdrž baterie

Baterie nového záznamníku vydrží až 42 hodin pro
mimořádně dlouhé záznamy.
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Technické údaje
Připojení

• Sluchátka: 3,5 mm
• Konektor Line-in
• USB: Vysokorychlostní USB 2.0

Displej
•
•
•
•

Typ: maticový LCD
Rozlišení: 112 × 112 pixelů
Úhlopříčka obrazovky: 33 mm
Podpora více jazyků: angličtina, francouzština,
němčina, španělština, italština, ruština, polština

Úložiště médií
•
•
•
•

Velikost vnitřní paměti: 4 GB
Typ vnitřní paměti: NAND Flash
Velkokapacitní úložiště USB
Podpora karty SD: až 32 GB

Záznam zvuku

• Zabudovaný mikrofon: 1 kanál
• Záznamové formáty: WAV (ADPCM a PCM)
• Záznamové režimy: HQ (PCM), SP (PCM), LP
(ADPCM)
• Vzorkovací frekvence: 24 kHz (PCM/SHQ), 8 kHz
(HQ), 8 kHz (SP/LP)
• Přenosová rychlost: 384 kb/s (PCM), 128 kb/s
(PCM), 32 kb/s (ADPCM)
• Doba záznamu (vnitřní paměť): 23 hod. (režim
HQ), 68 hod. (režim SP), 270 hod. (režim LP)

Napájení
•
•
•
•

Životnost baterie: až 42 hodin
Typ baterie: 2 × AAA
Počet baterií: 2
Baterie součástí balení: ano

Systémové požadavky

• Volný port USB
• Operační systém: Windows 8/7/Vista/XP,
Mac OS 10.8/10.7

Rozměry

• Rozměry zařízení (Š × V × H): 108 × 37 × 19 mm
• Hmotnost: 49 g

Design a povrch

• Barva: tmavě stříbrná a černá

Příslušenství

• 2 × baterie velikosti AAA
• Kabel USB
• Stručná příručka

Zvuk

• Kmitočtová charakteristika: 750 Hz – 18 kHz
• Typ reproduktoru: kulatý
• Průměr reproduktoru: 28 mm

Pohodlí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Okamžitý záznam jediným dotykem
Hlasová aktivace záznamu
Zámek tlačítek
Možnost upgradu firmwaru
Nastavitelná rychlost přehrávání
Optimalizováno pro poznámky
Citlivost mikrofonu: vysoká/nízká
Časovaný záznam
Konektor Line-in
Hodiny zobrazující aktuální čas
Zobrazení zbývajícího času
Potlačení hluku
Zámek souborů
Rejstřík (až 10)
Opakování A–B
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