VoiceTracer
Ljudinspelare
2Mic-stereoinspelning
Samtalsinspelning
4 GB
PC-anslutning
DVT1300

Enkel samtalsinspelning
i stereo och MP3-format
Voice Tracer 1300 är den perfekta ljudinspelaren för inspelning av samtal när
du är på språng. Tack vare stereoinspelning i MP3-format erhåller du alltid hög
ljudkvalitet och filer som du enkelt kan dela med andra.
Överlägsen ljudinspelning
• Stereoinspelning i MP3-format för utmärkt ljudkvalitet
• Brusreduceringsfunktion för kristallklara inspelningar
• Utfällbart stativ för ännu bättre ljudupptagning
En enkel och intuitiv upplevelse
• Stor högtalare för tydlig ljuduppspelning
• Bakgrundsbelyst display för enkel filnavigering
Utformad för dig
• 4 GB inbyggt minne för extra många inspelningstimmar
• Extra lång batteritid för längre inspelningar
• Line-in-uttag för enkel anslutning av extra mikrofon

Voice Tracer Ljudinspelare

DVT1300

Toppfunktioner
Stereoinspelning i MP3-format

Stor högtalare

Extra lång batteritid

Två känsliga stereomikrofoner spelar in dina

Den stora högtalaren ger tydlig

Batterierna in den nya inspelningsapparaten

noteringar och samtal i digital kvalitet. Det

ljuduppspelning. Hög ljudkvalitet garanterar att

räcker upp till 35 timmar för extra långa

populära MP3-formatet möjliggör enkel

inspelningarna förstås vid första uppspelning

inspelningar. För enkelt batteribyte och

delning och uppspelning av dina inspelningar

och att de inte behöver spelas upp på nytt.

förlängd inspelningstid fungerar den med

praktisk taget var som helst.

standard AAA-batterier.
Stor bakgrundsbelyst display

Brusreducering

Line-in-uttag

Den stora grafiska bakgrundsbelysta displayen
Den innovativa brusreduceringsfunktionen

gör det enkelt att på ett ögonblick se all viktig

Med line-in-uttaget kan användaren ansluta

filtrerar automatiskt bort störande surroundljud

filinformation, även vid dåliga ljusförhållanden.

externa enheter såsom extra mikrofoner, för

såsom ljud från vind eller trafik, vilket möjliggör
tydliga inspelningar även i bullriga miljöer.

ännu bättre ljudkvalitet.
4 GB minne

Utfällbart stativ

4 GB

Med det 4 GB inbyggda minnet kan
inspelningsapparaten lagra många dagars
Det inbyggda inspelningsstativet gör
det möjligt att stötta upp den digitala
inspelningsapparaten för ännu bättre
upptagning och ljudkvalitet.

oavbruten inspelning.
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Specifikationer
Anslutningsmöjligheter

Högtalare

Strömförsörjning

Hörlurar: 3,5 mm

Frekvensintervall: 750 Hz - 18 kHz

Batteritid: upp till 35 timmar

Line-in

Högtalartyp: rund

Batterityp: 2 × AAA-batterier

USB: high-speed USB 2.0

Högtalardiameter: 28 mm

Antal batterier: 2

Skärm

Musikuppspelning

Typ: punktmatris LCD

MP3-uppspelning

Systemkrav

Upplösning: 128 × 64 pixlar

Bithastighet för MP3-uppspelning: från 8 till

Ledig USB-port

Bildskärmsdiagonal: 44 × 22 mm

320 kbps

Operativsystem: Windows, Mac OS

Användarvänlig

Apparatmått

Omedelbart One Touch-inspelning

Apparatmått (H × B × D): 106 × 56 × 18 mm

Lagringsmedier

Röstaktiverad inspelning

Vikt: 49 g

Integrerad minneskapacitet: 4 GB

Knapplås

Integrerat minne: NAND Flash

Firmware kan uppgraderas

Design och utförande

USB-massminne

Variabel uppspelningshastighet

Färg(er): varm silver och svart

Batterier ingår: ja

Språk: engelska, franska, tyska, spanska,
italienska, ryska, polska, kinesiska

Optimerad för noteringar och samtal
Ljudinspelning

Mikrofonkänslighet: hög/låg

Förpackningsinnehåll

Integrerad mikrofon: stereo

Tidsinställd inspelning

Voice Tracer Ljudinspelare

Inspelningsformat: WAV (PCM), MP3

Line-in

2 × AAA-batterier

Inspelningslägen: PCM, HQ (MP3), SP (MP3),

Realtidsklocka

USB-kabel

LP (MP3)

Display för återstående tid

Snabbstartsguide

Avkänningsfrekvens: 48 k, 32 k, 16 k, 8 k

Brusreducering

Bithastighet: 1536 kbps (PCM), 192 kbps (MP3),

Fillås

64 kbps (MP3), 8 kbps (MP3)

Index (upp till 10)

Inspelningstid (internt minne): 6 tim. (PCM-

A-B repetera uppspelning

läge), 49 tim. (HQ-läge), 147 tim (SP-läge),
1180 h (LP-läge)
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