
Exceptionell inspelning 
i full stereo
Philips VoiceTracer 2050 är den perfekta inspelningsenheten för registrering av 
anteckningar, tankar och idéer oavsett var du befinner dig. Tack vare en excellent 
ljudkvalitet, lång batteritid och ett stort expanderbart minne, är det ett idealiskt 
alternativ till att spela in på din smartphone.

Utomordentlig ljudinspelning

• Två stereomikrofoner i hög kvalitet för en perfekt ljudkvalitet

• Inspelning i stereo MP3 och PCM för en klar uppspelning och enkel hantering av filer

Enkel och intuitiv användning

• Ingen installation krävs för plug & play

• Bakgrundsbelyst display för enkel filnavigering

Utformad för dig

• 8 GB inbyggt minne för extra många inspelningstimmar

• MicroSD-kortplats för praktiskt taget obegränsade antal inspelningar

• Uppladdningsbart Li-polymer batteri för extra långa inspelningar

• FM-radio för att lyssna på dina favoritlåtar när du är på språng
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Viktiga egenskaper
Mikrofoner av hög kvalitet

De två stereo-mikrofonerna ger kristallklara 

inspelningar när du spelar in anteckningar, 

idéer och tankar var du än befinner dig. 

Inspelning i MP3 och PCM 

MP3
PCM

Spela in i stereo MP3- eller PCM-format. Det 

populära MP3-filformatet gör det möjligt att 

spela upp ljudfilen i princip var som helst 

och att dela dem med andra. PCM (WAV)-

formatet möjliggör stereoinspelning av 

förlustfri, okomprimerat ljud i CD-liknande 

kvalitet.

Plug & Play

Diktafonen kräver ingen installation. Anslut 

den bara till din PC eller Mac och spela upp 

filerna därifrån eller flytta dem direkt till din 

dator.

Stor bakgrundsbelyst display

Den stora grafiska bakgrundsbelysta 

displayen gör det enkelt att på ett ögonblick 

se all viktig filinformation, även vid dåliga 

ljusförhållanden.

8 GB inbyggt minne

8 GB

Den stora grafiska bakgrundsbelysta 

displayen gör det enkelt att på ett ögonblick 

se all viktig filinformation, även vid dåliga 

ljusförhållanden.

MicroSD-kortplats

Få praktiskt taget obegränsad inspelnings- 

och lagringskapacitet med microSD-

kortplatsen med minnesplats för upp till 32 

GB extra.

VoiceTracer diktafon DVT2050

Extra lång batteritid

Det inbyggda högkapacitets Li-polymer 

batteriet kan enkelt laddas via en vanlig 

micro-USB anslutning. Detta möjliggör utökad 

batteritid för extra långa inspelningar på 

upp till 50 timmar, vilket garanterar att din 

diktafon alltid kommer att vara redo när du 

vill använda den.

Spela in direkt från FM-radion

Lyssna på dina favorit FM-radioprogram, 

när du vill och så ofta som du vill. Starta 

inspelningen på diktafonen om det är något 

som du vill spela in och diktafonen spelar in 

det som sägs på radion direkt till ett MP3-

format.



Anslutningar

Hörlurar: 3,5 mm, impedans 16 Ohm eller mer

Line-in

USB: USB 2.0 High-speed

Display

Typ: punktmatris LCD

Upplösning: 112 x 112 pixlar

Diagonal skärmstorlek: 33 mm

Menyspråk: Engelska, Franska, Tyska, 

Spanska, Italienska, Ryska

Lagringsmedier

Internminne: 8 GB

Typ av internminne: NAND Flash

Masslagringsklasskompatibel

Micro-SD kort support: upp till 32 GB

Ljudinspelning

Inbyggd mikrofon: stereo

Inspelningsformat: WAV (PCM), MP3

Inspelningslägen: PCM (WAV), N.C. (WAV), HQ 

(MP3), SP (MP3), LP (MP3)

Samplingsfrekvens: 48k, 32k, 12k, 8k

Bithastighet: 1536kbps (WAV), 384kbps 

(WAV), 128kbps (MP3), 64kbps (MP3), 8kbps 

(MP3)

Inspelningstid (inbyggt minne): 12 tim (PCM), 

50 tim (N.C.), 148 tim (HQ), 297 tim (SP), 2370 

tim (LP)

Mikrofonkänslighet: hög / låg

Inspelningstimer

Starta inspelningen med ett enda knapptryck

Röstaktiverad inspelning

Inspelning av FM-radio

Ljud

Högtalartyp: rund

Högtalardiameter: 28 mm

Musikuppspelning

MP3-uppspelning

Bithastighet: 8 till 320 kbps

Radiomottagare

Automatisk digital tuning

Radioband: FM stereo

Frekvensband: 87.5 – 108 MHz

Specifikationer

VoiceTracer diktafon

Bekvämlighet

Knapplås

Firmware kan uppgraderas

Variabel uppspelningshastighet

Klocka

Brusreducering

Fillås

Index (upp till 10)

A-B repetera uppspelning

Strömförsörjning

Batterityp: inbyggt uppladdningsbart Li-ion 

batteri

Batteritid: upp till 50 timmars inspelning 

(MP3, 128 kbps)

Battierikapacitet: 1300 mAh

Uppladdningsbart: ja

Uppladdningstid (full laddning): 3 tim

Systemkrav

Ledig USB-port

Operativsystem: Windows 10/8/7, macOS 10

Design och finish

Färg(er): Aluminium-silver framsida i metall 

och svart

Förpackningens innehåll

Diktafon

Hörlurar

USB-kabel

Snabbstartguide

Storlek

Mått (B × H × D): 108 x 37 x 14 mm

Vikt: 55 g

GTIN-13: 0855971006342
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