
Överlägsen inspelning av anteckningar

i stereokvalitet

Voice Tracer 2510 är den perfekta inspelningsenheten för registrering av 
anteckningar, tankar och idéer oavsett var du är. Den har två stereomikrofoner 
som sörjer för en inspelning i bästa stereokvalitet. En stor färgdisplay underlättar 
den snabba inspelningen.

Utomordentlig ljudkvalitet

• 2Mic-stereoinspelning för överlägsna inspelningsresultat

• MP3-inspelning för kristallklar återgivning och enkel delning av filer

• Röstaktivering för att slippa använda händerna

Okomplicerad och intuitiv

• Omedelbar inspelning med ett knapptryck

• Plug & Play i Windows, macOS och Linux

• Stor display för enkel och intuitiv användning

Skräddarsydd för dina behov

• 8 GB-internminne för inspelningar upp till 88 dagar

• MicroSD-kortplats för praktiskt taget obegränsade inspelningar

• Kalendersökning för snabb och enkel hämtning av inspelningar

Första plats i den 
internationella SPS-kundn-

öjdhetsundersökningen i 
september 2015

VoiceTracer

Ljudinspelare 

Digital

Inspelning av anteckninga

8 GB

Datoranslutning

DVT2510



Viktiga egenskaper

Voice Tracer ljudinspelare

8 GB-internminne

Det interna minnet på 8 GB gör att du kan 

spela in i upp till 88 dagar.

microSD-kortplats

Få praktiskt taget obegränsad inspelnings- 

och lagringskapacitet med microSD-

kortplatsen med minnesplats för upp till 32 

GB extra.

Kalendersökning

Genom inspelningen med tidsstämpel 

tillfogas datum och klockslag för dina 

inspelningar i ljudfilen. Det gör det lätt att 

navigera i filbiblioteket och det blir till en 

barnlek att hitta inspelningar.

2Mic-stereoinspelning

Voice Tracer har två integrerade 

stereomikrofoner särskilt framtagna för 

att ge kristallklara röstinspelningar och 

minska störande bakgrundsljud. Kvalitativa 

inspelningar är nödvändiga för tydlig 

uppspelning och korrekt taligenkänning. 

MP3-inspelning

Spela in i MP3-format. Spela enkelt upp och 

dela dina filer var som helst med det populära 

ljudformatet.

Röstaktiverad inspelning

Den röstaktiverade inspelningen är en 

användarvänlig funktion som gör att du 

kan diktera utan att hålla i enheten. När 

du aktiverar den startas inspelningen 

automatiskt så snart du börjar prata och 

stoppas när du tystnar.

Inspelning med ett knapptryck

Missa inget. Håll in inspelningsknappen 

ett kort tag för att koppla in enheten och 

starta inspelningen direkt. På så sätt kan 

du fortsätta att koncentrera dig på det som 

händer.

Plug & Play

Med Plug & Play i Windows, macOS och Linux 

kan du snabbt få tillgång till dina inspelningar 

utan att behöva installera ytterligare 

programvara. Inspelningsenheten kommer 

automatiskt upp som datamedium när du 

ansluter den till din dator med en USB-kabel. 

Du kan även lagra, säkra och skicka vidare 

filer med enheten.

Stor färgdisplay

Den stora färgdisplayen ger tydliga bilder och 

god överblick. Det överskådliga gränssnittet 

finns på åtta språk och ger en okomplicerad 

och intuitiv användning.
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Anslutningar

Hörlurar: 3,5 mm

microSD-kortplats

USB: USB 2.0 High-speed

Skärm

Typ: LCD-färgdisplay

Bakgrundsbelysning

Diagonal skärmstorlek: 4,5 cm/1,77 tum

Upplösning: 128 × 160 pixlar

Ljudinspelning

Inbyggd mikrofon: HQ-stereo, mikrofon med 

lågt brus

Inspelningsformat: MPEG1 Lager 3 (MP3), 

PCM (WAV)

Inspelningslägen: PCM 1.411 Kbit/s, SHQ 

192 Kbit/s, HQ 96 Kbit/s, SP 64 Kbit/s, LP 

8 Kbit/s

Samplingsfrekvens: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 

kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)

Bithastighet: 8, 64, 96, 192, 1.411 Kbit/s

Filer kan skrivas över och sammanfogas

Funktion för övervakning av inspelning

Inspelningstid:2280 timmar (LP), 284 timmar 

(SP), 190 timmar (HQ), 90 timmar (SHQ), 

12 timmar (PCM)

Tyst inspelningsläge

Förinspelningsfunktion

Ljud

Ljudförbättring: ClearVoice

Frekvensåtergivning: 50 – 20 000 Hz

Signal/brusförhållande: > 60 dB

Uteffekt för högtalare: 110 mW

Högtalardiameter: 28 mm

Lagringsmedier

Internminne: 8 GB

Typ av internminne: NAND Flash

Masslagringsklasskompatibel

Specifikationer

Voice Tracer ljudinspelare

Bekvämlighet

Uppgraderingsbar, inbyggd programvara

Knapplås

Menyspråk: Engelska, franska, tyska, spanska, 

italienska, ryska, polska, förenklad kinesiska

Variabel uppspelningshastighet

Röstvolymindikator

Röstaktiverad inspelning

Kalendersökning

One-Touch-inspelning – direkt inspelning 

med ett knapptryck

Optimerad för anteckningar

Systemkrav

Ledig USB-port

Operativsystem: Windows 10/8/7, macOS 10, 

Linux

Strömförsörjning

Medföljande batterier

Batteritid: upp till 50/25 timmar i LP-

inspelningsläge (internminne/microSD-

minneskort)

Batterityp: AAA/LR03 Alkaliska

Antal batterier: 2

Återuppladdningsbara: Nej

Miljöspecifikationer

Produkt med blyfria lödningar

Design och finish

Färg(er): Antracit/krom

Förpackningens innehåll

Inspelningsenhet

USB-kabel

2 × AAA-batterier

Snabbstartsguide

Storlek

Mått (B × H × D): 4,5 × 11,3 × 2,0 cm

Vikt: 79 g

EAN: 0855971006168

© 2016 Speech Processing Solutions GmbH.  

Med ensamrätt. 

Med förbehåll för ändringar utan föregående 

meddelande. Philips och Philips vapensköld är 

registrerade varumärken tillhörande Koninklijke 

Philips N.V. och används av Speech Processing 

Solutions GmbH under licens från Koninklijke Philips 

NV. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare. 

DVT2510

Datum för utställande 2016-08-04

Version 1.0

www.philips.com/dictation


