
Uitstekende opnames, in 
volledig stereogeluid
De Philips VoiceTracer 2010 is de perfecte audiorecorder om onderweg notities, 
ideeën en gedachten op te nemen. Dankzij de uitstekende geluidskwaliteit, de 
batterij met een lange levensduur en het grote uitbreidbare geheugen, is dit het 
ideale alternatief voor opnemen met uw smartphone.

Superieure stemopname

• Twee stereo microfoons van hoge kwaliteit voor een uitstekende geluidskwaliteit 

• Stereo MP3- en PCM-opnames voor duidelijk afspelen en eenvoudig bestanden 

delen

Eenvoudige en intuïtieve ervaring

• Geen installatie vereist voor snelle plug-and-play 

• Verlicht display om eenvoudig door bestanden te navigeren bij weinig licht 

Speciaal voor u ontwikkeld

• 8 GB intern geheugen voor extra veel uren opnemen

• Sleuf voor micro SD-geheugenkaart voor vrijwel onbeperkt opnemen

• FM-radio om onderweg naar uw favoriete muziek te luisteren
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Audiorecorder

Voor notities

Microfoons van hoge kwaliteit

Stereo MP3- en PCM-opnames

Accuduur van 40 uur

8 GB en geheugenkaartsleuf
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Kenmerken
Stereo microfoons van hoge kwaliteit 

De twee stereo microfoons van hoge kwaliteit 

leveren een kristalheldere geluidskwaliteit om 

onderweg notities, ideeën en gedachten op te 

nemen. 

MP3- en PCM-opnames

MP3
PCM

Neem op in stereo MP3- of PCM-formaat. 

Met het veelgebruikte MP3-bestandsformaat 

kunt u uw bestanden bijna overal afspelen 

en eenvoudig met anderen delen. Met het 

PCM-formaat (WAV) kunt u geluid stereo, 

ongecomprimeerd en zonder verlies opnemen 

in cd-achtige geluidskwaliteit.

Plug-and-play

De recorder vereist geen speciale installatie. 

Sluit uw recorder gewoon aan op uw pc of Mac 

en speel uw bestanden af of sla ze meteen op 

uw computer op. 

Groot verlicht display

Met het grote verlichte display kunt u alle 

belangrijke bestandsinformatie in één 

oogopslag bekijken. Op deze manier kunt u 

makkelijker door bestanden navigeren, zelfs als 

er maar weinig licht is.

8 GB intern geheugen

8 GB

Met het interne geheugen van 8 GB kunt u 

meerdere dagen achter elkaar opnemen met 

uw recorder.

Sleuf voor micro SD-geheugenkaart

Vrijwel onbeperkte opnamecapaciteit dankzij 

een sleuf voor een micro SD-geheugenkaart 

waarmee u het geheugen tot 32 GB kunt 

uitbreiden.
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FM-radio opnemen

Geniet van uw favoriete FM-radioprogramma's 

waar en zo vaak u maar wilt. Schakel gewoon 

de opnamefunctie in als u naar uw favoriete 

radioprogramma's luistert en de VoiceTracer 

neemt het radiosignaal op in MP3-formaat.



Aansluitingen

Hoofdtelefoon: 3,5 mm, 16 Ohm impedantie 

of meer

Lijningang

USB: high-speed USB 2.0

Display

Type: Dot matrix-scherm

Resolutie: 112 × 112 pixels

Diagonale schermgrootte: 33 mm

Meerdere talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, 

Italiaans, Russisch

Opslagmedia

Interne geheugencapaciteit: 8 GB

Type intern geheugen: NAND Flash

USB-massaopslag

Sleuf voor micro SD-kaart: tot 32 GB

Audio opnemen

Geïntegreerde microfoon: stereo

Opnameformaten: WAV (PCM), MP3

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

(MP3), SLP (MP3)

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

Bitsnelheid: 1536 kbps (WAV), 192 kbps (MP3), 

64 kbps (MP3), 8 kbps (MP3)

Opnametijd (intern geheugen): 12 uur (PCM-

modus), 90 uur (HQ-modus), 297 uur (SP-

modus), 2370 uur (SLP-modus)

Gevoeligheid van de microfoon: hoog/laag

Opnametimer

Direct met één druk op de knop opnemen

Opnemen met stemactivatie

FM opnemen

Geluid

Type luidspreker: rond

Diameter luidspreker: 28 mm

Muziek afspelen

MP3 afspelen 

Ondersteunde bitrate: 8 tot 320 kbps 

Tuner

Automatische digitale tuning

Tunerkanalen: FM stereo

Frequentiebereik: 87,5 – 108 MHz

Specificaties

VoiceTracer audiorecorder

Functionaliteit

Toetsvergrendeling

Firmware-upgrades

Variabele afspeelsnelheid

Realtime klok

Ruisvermindering

Bestandsvergrendeling 

Index (maximaal 10)

A-B herhalen

Voeding

Batterijtype: 2 × AAA

Levensduur van de batterij: tot 40 uur 

opnemen

Systeemvereisten

Vrije USB-poort

Besturingssysteem: Windows 10/8/7, macOS

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): Aluminium lichtzilveren metalen 

voorkant en achterkant

Inhoud verpakking

Recorder

Hoofdtelefoon

2 AAA-batterijen

USB-kabel

Snelstartgids

Productafmetingen

Productafmetingen (B × H × D): 111 × 38 × 19 mm

Gewicht: 55 g

GTIN-13: 0 855971 006755
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