
Gravação excecional, com 
som stereo encorpado
O Philips VoiceTracer 2050 é o gravador de áudio perfeito para captar notas, 
ideias e pensamentos em viagem. Graças à sua excelente qualidade sonora, 
bateria de longa duração e grande memória extensível, é a alternativa ideal para 
gravar com o seu smartphone.

Gravação de voz superior

• Dois microfones stereo de alta qualidade para um som de excelente qualidade

• Gravação em MP3 e PCM em stereo para uma reprodução clara e fácil partilha de 

ficheiros

Experiência fácil e intuitiva

• Não necessita de instalação para ligação e reprodução rápidas 

• Visor retroiluminado para fácil navegação pelos ficheiros, em situações de pouca 

luminosidade 

Concebido em função do utilizador

• 8 GB de armazenamento na memória interna para longas horas de gravação

• Ranhura para cartão de memória micro-SD para uma gravação praticamente ilimitada

• Bateria de polímero de lítio recarregável para uma maior duração de gravação 

• Rádio FM para ouvir as suas músicas favoritas em qualquer lado

N.º 1 no inquérito de 
satisfação do cliente 

global da SPS de 
09/2017.

Gravador de Áudio

Para notas e ideias

Microfones de alta qualidade

Gravação em MP3 e 

PCM em stereo

50 horas de tempo de 

utilização da bateria

8 GB e ranhura para 

cartão de memória
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Destaques
Microfones stereo de alta qualidade 

Os dois microfones stereo de alta qualidade 

debitam um som de qualidade e com uma 

nitidez cristalina ao gravar notas, ideias e 

pensamentos em viagem. 

Gravação em MP3 e PCM

MP3
PCM

Capte as suas gravações em stereo nos 

formatos MP3 ou PCM. O popular formato de 

ficheiro MP3 permite-lhe reproduzir os seus 

ficheiros praticamente em qualquer lugar 

e partilhá-los com facilidade com outras 

pessoas. O formato PCM (WAV) permite 

a gravação stereo de som sem perdas e 

sem compressão em qualidade de áudio 

semelhante a CD.

Plug and play

O gravador não necessita de qualquer 

instalação especial. Basta ligar o gravador ao 

seu PC ou Mac e reproduzir os seus ficheiros 

ou transferi-los de imediato para o seu 

computador. 

Grande visor retroiluminado

O grande visor retroiluminado permite-lhe ver 

todas as informações de ficheiros importantes 

de forma clara e imediata. Isso torna a 

navegação pelos ficheiros mais fácil, mesmo 

em situações de pouca luminosidade.

Memória incorporada de 8 GB

8 GB

Com a memória incorporada de 8 GB, o seu 

gravador consegue captar vários dias de 

gravação contínua.

Ranhura para cartão de memória micro-SD

Capacidade de gravação praticamente 

ilimitada graças a uma ranhura para cartão de 

memória micro-SD que suporta até 32 GB de 

memória adicional.
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Duração extralonga da bateria

A bateria de polímero de lítio de alta 

capacidade pode ser facilmente carregada 

através de uma ficha padrão micro-USB. 

Tal garante uma vida prolongada da bateria 

para uma gravação extralonga, até 50 horas, 

assegurando que o seu gravador está sempre 

pronto para trabalhar quando você está.

Gravação de rádio FM

Desfrute dos seus programas de rádio 

FM favoritos sempre que quiser e com a 

frequência que quiser. Basta ativar a função de 

gravação quando ouve os seus programas de 

rádio favoritos e o VoiceTracer grava o sinal de 

rádio no formato MP3.



Conectividade

Auscultadores: 3,5 mm, impedância 16 Ohm ou 

superior

Entrada de áudio

USB: USB 2.0 de alta velocidade

Visor

Tipo: Dot matrix LCD

Resolução: 112 × 112 pixéis

Tamanho do ecrã na diagonal: 33 mm

Multi-idioma: Inglês, Francês, Alemão, 

Espanhol, Italiano, Russo

Suporte de armazenamento

Capacidade da memória incorporada: 8 GB

Tipo de memória incorporada: Flash NAND

Armazenamento em massa USB

Ranhura para cartão Micro-SD: até 32 GB

Gravação de áudio

Microfone incorporado: stereo

Formatos de gravação: WAV (PCM), MP3

Modos de gravação: PCM (WAV), N.C. (WAV), 

HQ (MP3), SP (MP3), LP (MP3)

Frequência de amostragem: 48 k, 32 k, 12 k, 8 k

Taxa de bits: 1536 kbps (WAV), 384 kbps (WAV), 

128 kbps (MP3), 64 kbps (MP3), 8 kbps (MP3)

Tempo de gravação (memória incorporada): 12 

h (modo PCM), 50 h (modo N.C.), 148 h (modo 

HQ), 297 h (modo SP), 2370 h (modo LP)

Sensibilidade do microfone: alta/baixa

Temporizador de gravação

Gravação com um toque instantânea

Gravação ativada por voz

Gravação FM

Som

Tipo de altifalante: redondo

Diâmetro do altifalante: 28 mm

Reprodução de música

Reprodução MP3 

Taxa de bits suportada: 8 a 320 kbps 

Sintonizador

Sintonização digital automática

Bandas do sintonizador: FM stereo

Gama de frequências: 87,5–108 MHz

Especificações

Gravador de Áudio VoiceTracer

Comodidade

Bloqueio do teclado

Firmware atualizável

Velocidade variável de reprodução

Relógio em tempo real

Redução de ruído

Bloqueio de ficheiros 

Índice (até 10)

Repetição A-B

Potência

Tipo de bateria: bateria de iões de lítio 

recarregável incorporada

Duração da bateria: até 50 horas de gravação 

(MP3, 128 kbps) 

Capacidade da bateria: 1300 mAh

Recarregável: sim 

Tempo de carga (carga completa): 3 horas

Requisitos do sistema

Porta USB livre

Sistema operativo: Windows 10/8/7, macOS 10

Design e acabamento

Cor(es): Frente metálica de alumínio prateado 

claro e preto

Conteúdo da embalagem

Gravador

Auscultadores

Cabo USB

Guia de Início Rápido

Dimensões do produto

Dimensões do produto (C × A × L): 

108 × 37 × 14 mm

Peso: 55 g
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