
360-gradig inspelning för möten

med en lätt, bärbar och användarvänlig lösning

Spela in varje möte i utomordentlig ljudkvalitet utan störande bakgrundsljud. 
Lägg bara mötesmikrofonen för 360-gradig inspelning på bordet och starta 
inspelningen via fjärrkontrollen. Nu spelas alla röster in oavsett vilken riktning de 
kommer från.

Utomordentlig ljudkvalitet

• 360-gradig inspelning för perfekt dokumenterade möten

• Rörelsesensor för automatisk anpassning av mikrofonkänsligheten 

• Förinspelningsfunktion för att inte missa ett enda ord

• MP3-inspelning för kristallklar återgivning och enkel filöverföring

Okomplicerad och intuitiv

• Stor display för tydlig information om inspelningsstatus

• En sladdlös fjärrkontroll medföljer för att ytterligare underlätta inspelningen

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

• Plug & Play i Windows, macOS och Linux

Skräddarsydd för dina behov

• 8 GB-internminne för inspelningar upp till 88 dagar

• MicroSD-kortplats för praktiskt taget obegränsade inspelningar

• Robust och ergonomisk metalldesign för lång livslängd

• Enkel sladdförvaring för lätt anpassning av sladdlängden

Första plats i den 
internationella SPS-kundn-

öjdhetsundersökningen i 
september 2015.
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Viktiga egenskaper

Voice Tracer ljudinspelare

Inspelning i 360 grader

Med den innovativa 

mötesinspelningsenheten med 360-gradig 

inspelning kan du fånga upp allas röster 

oavsett var mötesdeltagarna sitter runt 

bordet. Den medföljande mötesmikrofonens 

innovativa design gör att bordets ljudtryck 

används vilket ger överlägsen ljud- och 

inspelningskvalitet med ljudupptagningar i en 

360-gradig vinkel.

Rörelsesensor

Den inbyggda rörelsesensorn registrerar 

om inspelningsenheten ligger på bordet 

eller hålls i handen och väljer den 

mikrofonkänslighet som bäst passar den 

givna situationen, så att du inte av misstag 

blockerar det önskade ljudet.

Förinspelningsfunktion

Med förinspelningsfunktionen kan du spela 

in de senaste fem sekunderna innan du tryckt 

på inspelningsknappen. Apparaten går in 

i standby-läge och spelar in en slinga på 

fem sekunder, utan att lagra informationen. 

Tryck på inspelningsknappen för att lagra 

dessa förinspelade sekunder. Med den här 

funktionen kan du spontant spela in viktiga 

delar av ett samtal.

MP3-inspelning

Spela in i MP3-format. Spela enkelt upp 

och dela dina filer var som helst med det 

populära ljudformatet.

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.

Sladdlös fjärrkontroll

Den medföljande fjärrkontrollen ger 

enkel hantering och du kan placera 

inspelningsenheten på den plats som ger 

bäst inspelning. Sedan kan du starta, pausa 

och stoppa inspelningen på avstånd utan att 

behöva gå fram till själva enheten.

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.

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.
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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. Den har ett integrerat utfällbart 

stativ som gör att du enkelt kan rikta 

inspelningsenheten mot ljudkällan. De två 

ergonomiskt placerade kommandoknapparna 

ger snabb och direkt åtkomst till de viktigaste 

funktionerna.

Praktisk sladdförvaring

Mötesmikrofonen har en praktisk 

sladdförvaring som gör att du enkelt kan 

anpassa sladdens längd och slipper ha en 

onödigt lång sladd liggandes på skrivbordet.

Viktiga egenskaper
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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: 4,5 cm/1,77 tum

Upplösning: 128 × 160 bildpunkter

Ljudinspelning

Inbyggd mikrofon: 3-Mic-system, 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

Tuner

Frekvensområde: 87,5 – 108 MHz

Programminnesplatser: 20

Automatisk digital kanalsökning

Tuner-band: FM stereo

Specifikationer
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

Mötesmikrofon

Kabellängd: 2 m

Anslutning: 3,5 mm

Design: Innovativ ljudtrycksupptagande 

design

Frekvensåtergivning: 30 – 18 000 Hz

Impedans: ca 2,2 kOhm @ 1 kHz

Nettovikt: 108 g

Fantommatning: 1,5 – 5 V/0,5 mA

Produktdimensioner (B × D × H): 13 × 13 × 1,8 cm

Känslighet: -38 dBV

Typ: Elektrisk kondensatormikrofon

Bekvämlighet

Uppgraderingsbar, inbyggd programvara

Knapplås

Menyspråk: Engelska, franska, tyska, spanska, 

italienska, ryska, polska, förenklad kinesiska

Variabel uppspelningshastighet

Röstvolymindikator

Röstaktiverad inspelning

AutoAdjust+-inspelning

AutoZoom+-inspelning: 15 m zoom

Kalendersökning

One-Touch-inspelning – direkt inspelning 

med ett knapptryck

Optimerad för anteckningar, samtal, föredrag, 

intervjuer, möten

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): Champagne/silvergrå
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Miljöspecifikationer

Produkt med blyfria lödningar

Förpackningens innehåll

Inspelningsenhet

Mötesmikrofon

Stereohörlurar

Fjärrkontroll

Fodral

USB-kabel

Snabbstartsguide

Storlek

Mått (B × H × D): 4,4 × 12,0 × 1,8 cm

Vikt: 85 g

EAN: 0855971006243


