
Exakt inspelning av samtal
med automatiska ljudinställningar

Olika omgivningar kräver olika ljudinställningar för att säkerställa god 
inspelningskvalitet. AutoAdjust+-funktionen analyserar ljudsignalen för 
en perfekt anpassning av inspelningsomgivningen, vilket ger kristallklara 
inspelningar.

Utomordentlig ljudkvalitet

• AutoAdjust+ för perfekta inställningar i varje situation

• Kvalitetsmikrofon för överlägsen rösttydlighet

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

Okomplicerad och intuitiv

• Plug & Play i Windows, macOS och Linux

• Stor display för tydlig information om inspelningsstatus

• Har ett återuppladdningsbart Li-Polymer-batteri för extra långa inspelningstider

Skräddarsydd för dina behov

• 8 GB-internminne för inspelningar upp till 88 dagar

• MicroSD-kortplats för praktiskt taget obegränsade inspelningar

• Robust metalldesign för lång livslängd

Första plats i den 
internationella SPS-kundn-

öjdhetsundersökningen i 
september 2015
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Viktiga egenskaper

Voice Tracer ljudinspelare

AutoAdjust+ 

Inspelningar i olika miljöer är ofta något av 

en utmaning. AutoAdjust+ är en innovativ och 

intelligent inspelningsmetod som analyserar 

de ingående signalerna, automatiskt anpassar 

dessa och väljer ut de bästa inställningarna 

för varje given inspelningssituation. Det 

gör att ljudparametrarna som exempelvis 

mikrofonkänslighet, vindfilter, brusdämpning 

och den vänstra och högra kanalen anpassas 

och väljs automatiskt.

Högkvalitativ mikrofon

De båda högkvalitativa stereomikrofonerna 

ger kristallklart ljud. Den högre 

inspelningskänsligheten registrerar fler 

signaler utan att ljudkvaliteten försämras. 

Det ger utomordentliga resultat vid 

samtalsinspelning även i omgivningar med 

hög ljudnivå. 

MP3-inspelning

Spela in i MP3-format. Spela enkelt upp och 

dela dina filer var som helst med det populära 

ljudformatet.

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.

Extra lång batteritid

Det högeffektiva Li-Polymer-batteriet 

kan enkelt laddas via en Mikro-USB-

anslutning. Det ger en lång batterilivslängd 

och extra långa inspelningstider så att din 

inspelningsenhet alltid kan användas när du 

behöver den.

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.

Robust metalldesign

Den solida och fjäderlätta designen ger 

optimal komfort samtidigt som metallytan ger 

skydd.
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Anslutningar

Hörlurar: 3,5 mm

Mikrofon: 3,5 mm, integrerad mikrofon, 

stereomikrofonuttag

microSD-kortplats

USB: USB 2.0 High-speed

Skärm

Typ: LCD-färgdisplay

Bakgrundsbelysning

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

Upplösning: 128 × 160 bildpunkter

Ljudinspelning

Inbyggd mikrofon: högkänslig, 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

Förinspelningsläge

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

Musikuppspelning

Komprimeringsformat: MP3, WMA

Equalizer-inställningar: Jazz, pop, klassiskt

Stödjer ID3-Tags

MP3-bithastighet: 8–320 kbps

WMA-bithastighet: 48–320 kbps (44 kHz), 

64–192 (48 kHz), stereo

Specifikationer

Voice Tracer ljudinspelare

Bekvämlighet

Uppgraderingsbar, inbyggd programvara

Knapplås

Menyspråk: Engelska, franska, tyska, spanska, 

italienska, ryska, polska, förenklad kinesiska

Variabel uppspelningshastighet

Röstvolymindikator

Röstaktiverad inspelning

AutoAdjust+-inspelning

Kalendersökning

One-Touch-inspelning – direkt inspelning 

med ett knapptryck

Optimerad för samtal, anteckningar

Strömförsörjning

Integrerat litiumpolymerbatteri

Batteritid: upp till 50/25 timmar 

i LP-inspelningsläge (internminne/microSD-

minneskort)

Systemkrav

Ledig USB-port

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

Linux 

Design och finish

Färg(er): Silvergrå/krom

Miljöspecifikationer

Produkt med blyfria lödningar

Förpackningens innehåll

Inspelningsenhet

USB-kabel

Snabbstartsguide

Storlek

Mått (B × H × D): 4,4 × 12,0 × 1,8 cm

Vikt: 83 g
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