Philips Voice Tracer
digitale recorder
met capaciteit van 4 GB
voor stereo-opnames

Opnemen van
gesprekken

DVT2000

Gemakkelijk opnemen
van gesprekken
met stereo-opnames
De Voice Tracer 2000 is de perfecte spraakrecorder om gesprekken te registreren
terwijl u onderweg bent. Dankzij de MP3-opnames in stereo bent u altijd zeker van
een fantastische geluidskwaliteit die u gemakkelijk met anderen kunt delen.
Superieure stemopname
• MP3-opnames in stereo voor een kristalhelder afspeelgeluid
Intuïtief en gemakkelijk te bedienen
• Pc-aansluiting voor plug & play
• Scherm met achtergrondverlichting om gemakkelijk door bestanden te navigeren
Ontworpen met u in gedachten
• 4 GB aan ingebouwd geheugen om extra lang te kunnen opnemen
• MicroSD-geheugenkaartsleuf om nagenoeg onbeperkt te kunnen opnemen
• Batterij die extra lang meegaat voor langere opnamesessies
• FM-radio om onderweg naar uw favoriete muziek te luisteren

DVT2000

Philips Voice Tracer digitale recorder

Highlights
MP3-opnames in stereo

De recorder registreert alle opnames
in stereo en in het populaire
MP3-formaat, het gebruikelijke
audioformaat voor geluidsregistratie
door consumenten. Daarnaast
gebruikt de recorder een de
facto-standaardcodering voor
het overbrengen en afspelen van
opnames.

Plug en play

Sluit uw recorder aan op uw pc en
speel bestanden af in Windows en
Mac OS.

FM-radio-opname

Luister naar uw favoriete FMradioprogramma's wanneer en hoe
vaak u wilt. Schakel eenvoudigweg
de opnamefunctie in wanneer u uw
favoriete radioprogramma hoort. De
Voice Tracer neemt het radiosignaal
op in MP3-indeling.

Groot scherm
metachtergrondverlichting

Op het grote grafische scherm kuntu
alle belangrijke bestandsinformatie
in één oogopslag zien, zelfs bij
weinig omgevingslicht dankzij de
achtergrondverlichting van het
scherm.

MicroSD-geheugenkaartsleuf

Praktisch onbeperkte opslagcapaciteit
dankzij een microSDgeheugenkaartsleuf die tot 32 GB aan
extra geheugen ondersteunt.

Batterij die extra lang
meegaat

Ingebouwd geheugen van 4
GB

Dankzij de 4 GB aan ingebouwd
geheugen kan uw recorder meerdere
dagen achtereen opnemen.

U kunt de batterijen van de nieuwe
recorder na een oplaadbeurt tot 38
uur gebruiken – voor extra lange
opnamesessies.
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Specificaties
Connectiviteit

• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Lijningang
• USB: Hoge snelheid USB 2.0

Display
•
•
•
•

Type: Dot matrix lcd
Resolutie: 112 × 112 pixels
Diagonale schermgrootte: 33 mm
Meerdere talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans,
Russisch, Spaans

Opslagmedia
•
•
•
•

Ingebouwde geheugencapaciteit: 4 GB
Type ingebouwd geheugen: NAND-flash
USB-massaopslag
Opslagcapaciteit van SD-kaart: tot 32 GB

Audio-opname

• Ingebouwde microfoon: stereo
• Opnameformats: WAV (PCM), MP3
• Opnamemodi: PCM, HQ (MP3), SP (MP3),
LP (MP3)
• Samplingfrequentie: 48k, 32k, 32k, 8k
• Bitsnelheid: 31536 kbps (PCM), 192 kbps (MP3),
64 kbps (MP3), 8 kbps (MP3)
• Opnametijd (intern geheugen): 23u (HQ-modus),
68u (SP-modus), 270u (LP-modus)

Geluid

• Frequentierespons: 750 Hz – 18 KHz
• Type luidspreker: rond
• Diameter luidspreker: 28 mm

Muziek afspelen

• Afspelen in MP3
• Bitsnelheid van afspelen in MP3: 8 tot 320 kbps

Tuner

• Automatische digitale tuning
• Frequentiebereik: 87,5 – 108 MHz
• Afstembereik: FM stereo
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Gebruiksgemak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onmiddellijk opnemen met één druk op de knop
Opnemen met stemactivering
Vergrendeling van keypad
Firmware kan worden geüpgraded
Variabele afspeelsnelheid
Geoptimaliseerd voor notities
Geoptimaliseerd voor gesprekken
Microfoongevoeligheid: hoog/laag
Getimed opnemen
Lijningang
Realtimeklok
FM-opname
Weergave van resterende tijd
Ruisvermindering
Bestandsvergrendeling
Index (tot 10)
A-B herhalen

Vermogen
•
•
•
•

Levensduur van de batterij: tot 38 uur
Batterijtype: 2 AAA-batterijen
Aantal batterijen: 2
Batterijen inbegrepen: ja

Systeemvereisten

• Vrije USB-poort
• Besturingssysteem: Windows 8/7/Vista/XP,
Mac OS 10.8/10.7

Productafmetingen

• Productafmetingen (H × B × D): 111 × 38 × 19
mm
• Gewicht: 49 gram

Ontwerp en afwerking

• Kleur(en): aluminium- en lichtzilverkleurige
metalen voorkant en zwart

Accessoires
•
•
•
•

2 AAA-batterijen
USB-kabel
Snelstartgids
Hoofdtelefoon
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