
Gravação fácil de notas
com gravação com um toque

VoiceTracer 1150 é o gravador de voz perfeito para coletar notas, idéias e 
pensamentos em qualquer lugar. Graças à conexão com o PC, você pode 
compartilhar seus arquivos de voz com muita facilidade.

Gravação de voz superior

• Função de ativação por voz que permite gravação em mãos libres

• Gravação com registro de data e hora para facilitar a navegação nos arquivos

Operação fácil e intuitiva

• Conexão com PC plug & play

• Operação com um toque para gravações instantâneas

Projetado para você

• 4 GB oferece longas horas de gravação

• Bateria de longa duração para que você possa fazer longas sessões de gravação 

No 1 na pesquisa global 
de satisfação do cliente 
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Em destaque
Função de ativação por voz

A gravação ativada por voz é um recurso 

muito prático para gravação em mãos livres. 

Quando estiver ativado, a gravação começará 

automaticamente quando você começar 

a falar. A gravação para automaticamente 

quando você para de falar e começa 

novamente quando você começa a falar 

novamente 

Plug & play

Basta conectar o gravador ao seu PC e 

reproduzir suas gravações no Windows e 

Mac OS.

Gravação com um toque

Pressione e segure o botão de gravação por 

um momento para ligar o gravador e começar 

a gravar instantaneamente.

4 GB de memória

4 GB

Com os 4 GB de memória, o seu gravador 

pode coletar vários dias de gravação 

contínua.

Gravação com registro de date e hora

YY | MM | DD

Graças a esta função, a data e hora das 

gravações são adicionadas ao arquivo de

som, permitindo pesquisar e navegar na sua 

biblioteca de arquivos.

Bateria de longa duração

As baterias do novo gravador duram até 44 

horas, para que você possa fazer longas 

sessões de gravação.
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Conectividade

Auscultadores: 3,5 mm

USB: USB 2.0 de alta velocidade

Ecrã

Tipo: LCD de segmentos

Tamanho da ecrã diagonal: 33 mm

Mídia de armazenamento

Capacidade de memória: 4 GB

Tipo de memória: flash de tipo NAND

Armazenamento em massa USB

Gravação de áudio

Microfones incorporados: 1 canal

Sensibilidade do microfone: alta/baixa

Formatos de gravação: WAV (ADPCM e PCM)

Modos de gravação: HQ (PCM), SP (PCM), LP 

(ADPCM)

Taxa de amostragem: 24 kHz (HQ), 8 kHz (SP/

LP)

Taxa de transferência: 384 kbps (PCM), 128 

kbps (PCM), 32 kbps (ADPCM)

Tempo de gravação (memória interna): 24 h 

(HQ mode), 75 h (modo SP), 295 h (modo LP)

Som

Resposta de freqüência: 750 Hz – 18 KHz

Tipo de alto-falante: rodada

Diâmetro del alto-falante: 28 mm

Potência de saída do alto-falante: 1 W

Conforto

Gravação instantânea com um toque

Gravação ativada por voz

Bloqueio do teclado

Firmware atualizável

Velocidade de reprodução variável

Otimidado para notas

Relógio em tempo real

Indicação do tempo restante

Bloqueio de arquivo

Indice (até 10)

Repetição A-B

Energia

Duração da bateria: atê 44 horas

Tipo de pilhas: 2 × pilhas AAA

Número de pilhas: 2

Pilhas incluídas: sim

Especificações

Gravadora de áudio VoiceTracer

Requisitos de sistema

Porta USB livre

Sistema operativo: Windows 10/8/7, macOS 
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Dimensiones del producto

Dimensiones del producto (altura × largura × 

profundidade): 108 × 37 × 20 mm

Peso: 46 g

Design e acabamento

Cores: preto

Conteúdo da embalagem

Gravadora de áudio VoiceTracer

2 × pilhas AAA

Cabo USB

Guia de acesso rápido

Condições de opeação

Temperatura: 5° – 45° C

Umidade: 10 % – 90 %, sem condensação
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