
Eenvoudig gesprekken 
opnemen
in stereo MP3 formaat

De Voice Tracer 1300 is de perfecte audiorecorder om onderweg gesprekken op 
te nemen. Dankzij de MP3 stereo-opnamemogelijkheden krijgt u altijd een goede 
geluidskwaliteit die u eenvoudig met anderen kunt delen.

Superieure opname van stemmen

• Stereo opname in MP3-formaat voor uitstekende geluidskwaliteit

• Ruisonderdrukking voort kristalzuivere opnames

• Uitklapbare standaard om het geluid nog beter op te vangen 

Gemakkelijk en intuïtief

• Grote luidspreker voor helder afspelen

• Scherm met achtergrondverlichting om eenvoudig te navigeren

Voor u ontworpen

• 4 GB intern geheugen voor extra lange opnames

• Batterij gaat extra lang mee voor langere opnames

• Line-in aansluiting voor externe microfoon 

Audiorecorder

2Mic stereo-opname

Gesprekken opnemen

4 GB

Pc-aansluiting
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Highlights
Stereo MP3-opname

Twee gevoelige stereomicrofoons nemen 

uw aantekeningen en gesprekken in 

digitale kwaliteit op. Dankzij het populaire 

bestandsformaat kunnen uw opnames vrijwel 

overal worden afgespeeld en eenvoudig met 

anderen worden gedeeld.

Ruisonderdrukking

De innovatieve ruisonderdrukking filtert 

automatisch storend omgevingsgeluid uit zoals 

wind of verkeer, voor heldere opnames, zelfs in 

omgevingen met veel achtergrondgeluid.

Uitklapbare standaard

Met de geïntegreerde standaard kunt u uw 

digitale recorder hoger opstellen voor een nog 

betere geluidskwaliteit.

Grote luidspreker

Grote luidspreker voor helder afspelen. Door 

de goede geluidskwaliteit zijn de opnames 

beter verstaanbaar zodat deze minder vaak te 

hoeven worden herhaald.

Groot kleurendisplay met achtergrondverlichting

Op het grote grafische display kunt u alle 

belangrijke informatie in één oogopslag 

zien, zelfs bij weinig licht, dankzij de 

achtergrondverlichting.

4 GB geheugen

4 GB

Met 4 GB intern geheugen kan uw recorder 

meerdere dagen onafgebroken opnemen.

Batterij gaat extra lang mee

De batterij van de nieuwe recorder gaat tot wel 

35 uur mee voor extra lange opnames. Werkt 

met standaard AAA-batterijen die gemakkelijk 

kunnen worden vervangen en lang meegaan.

Line-in aansluiting

Op de line-in aansluiting kunt u externe 

apparaten aansluiten zoals extra microfoons 

voor een nog betere geluidskwaliteit.

Voice Tracer audiorecorder DVT1300



Aansluitingen

Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Line-in

USB: hoge snelheid USB 2.0

Display

Type: Matrix lcd-scherm

Resolutie: 128 × 64 pixels

Schermdiagonaal: 44 × 22 mm

In verschillende talen: Engels, Frans, Duits, 

Spaans, Italiaans, Russisch, Pools, Chinees

Opslagmedium

Interne opslag: 4 GB

Type interne opslag: NAND flash

USB-geheugenopslag

Audio-opname

Ingebouwde stereomicrofoon

Opnameformaten: WAV (PCM), MP3

Opnamemodi: PCM, HQ (MP3), SP (MP3), LP 

(MP3)

Samplingfrequentie: 48 k, 32 k, 16 k, 8 k

Bitrate: 1536 kbps (PCM), 192 kbps (MP3), 

64 kbps (MP3), 8 kbps (MP3)

Opnametijd (intern geheugen): 6 uur (PCM), 

49 uur (HQ), 147 uur (SP), 1180 uur (LP)

Specificaties

Voice Tracer audiorecorder

Geluid

Frequentiebereik: 750 Hz – 18 kHz

Luidspreker: rond

Doorsnede luidspreker: 28 mm

Muziek afspelen

MP3 afspelen 

MP3 bitrate bij afspelen: 8 tot 320 kbps 

Gemakkelijk

Direct met één druk opnemen

Stemgestuurde opname

Toetsenblokkering

Firmware-upgrades

Variabele afspeelsnelheid

Geoptimaliseerd voor aantekeningen en 

gesprekken

Gevoeligheid microfoon: hoog/laag

Tijdopname

Line-in

Realtime klok

Weergave resterende tijd

Ruisonderdrukking

Bestanden beveiligen 

Index (max. 10 items)

A-B herhaling
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Voeding

Levensduur batterijen: maximaal 35 uur

Batterijtype: 2 AAA-batterijen

Aantal batterijen: 2

Batterijen meegeleverd: ja

Systeemeisen

Vrije USB-poort

Besturingssysteem: Windows, Mac OS

Afmetingen

Afmetingen (H × B × D): 106 × 56 × 18 mm

Gewicht: 49 g

Design en afwerking

Kleur(en): warm zilver en zwart

Inhoud verpakking

Voice Tracer Audiorecorder

2 AAA-batterijen

USB-kabel

Snelstartgids


