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De gloednieuwe Voice Tracers 

Gemaakt voor 
opnemen





DVT2500/2700 DVT4000 DVT6000 DVT6500 DVT8000

GEOPTIMALISEERD VOOR AAnTEkEnInGEn GESPREkkEn LEzInGEn & InTERVIEWS MuzIEk VERGADERInGEn

2Mic stereo-opname • • • • •
AutoAdjust+ opname - • • • •
3Mic Autozoom+ opname - - • • •
Hifi-opname - - - • •
Omnidirectionele opname - - - - •
Groot kleurendisplay • • • • •
Windows / Mac / Linux • • • • •
Metalen kast - • • • •
Geïntegreerde Li-polymeer 
accu met hoge capaciteit

- • • • •
Bewegingssensor - - • • •
Draadloze afstandsbediening - - - • •
Accessoires

Accu’s, uSB-kabel, spraak-
naar-tekst software (DVT2700) 

uSB-kabel uSB-kabel, oortelefoons
uSB-kabel, oortelefoons, 

draagtas, afstandsbediening, 
line-in kabel

uSB-kabel, oortelefoons, 
afstandsbediening, draagtas, 

vergadermicrofoon

Ga voor meer informatie over de nieuwe productlijn naar www.philips.com/dictation
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De nieuwe Philips Voice Tracers 
bieden in elke opnamesituatie 
de beste geluidskwaliteit in hun 
klasse. 

DVT2500/2700 voor

AANTEKENINGEN 

Met een digitale recorder die 
geoptimaliseerd is voor aantekeningen 
bewaart u onderweg al uw invallen en 
ideetjes.  
Eenvoudig en handig.

DVT4000 voor

GESPREKKEN

niet meer hoeven schrijven of typen, maar 
u concentreren op het gesprek. Met een 
digitale recorder die geoptimaliseerd is 
voor gesprekken hoeft u geen woord of 
detail te missen.

AutoAdjust+ opname

Opnames maken in 
verschillende omgevingen 
is vaak lastig.  
AutoAdjust+ is een 
innovatief, slim 
opnamealgoritme waarbij 
automatisch de perfecte 
instellingen voor elke 
situatie worden gekozen.

De twee ingebouwde stereo 
microfoons zijn ontworpen 
voor heldere opname van 
spraak en onderdrukken van 
achtergrondgeluiden, zelfs 
in een rumoerige omgeving. 
Opname in hoge kwaliteit 
is van groot belang voor 
natuurgetrouw afspelen en een 
nauwkeurige spraakherkenning. 

2Mic opname
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DVT6000 voor

LEZINGEN & INTERVIEWS

Met een digitale recorder die 
geoptimaliseerd is voor lezingen en 
interviews kunt u de sprekers zelfs op 
afstand opnemen.  
Geen missers of misverstanden meer.

DVT8000 voor

VERGADERINGEN
DVT6500 voor

MUZIEK

neem elke vergadering in uitstekende ge-
luidskwaliteit op. zet de vergadermicrofoon 
voor omnidirectionele opname op tafel, 
druk op de opnameknop en neem alles op 
wat gezegd wordt, vanuit alle richtingen.

Met een digitale recorder die geoptimali-
seerd is voor muziek hoeft u geen noot te 
missen. Hifi-opnames bijna in studiokwa-
liteit en een draadloze afstandsbediening 
voor muziekopnames als nooit tevoren.

3Mic AutoZoom+ opname

De innovatieve  
3Mic Autozoom+ 
technologie 
onderdrukt 
omgevingsgeluid en  
laat u op de spreker 
inzoomen voor 
kristalzuivere 
opnames.

3Mic Hifi-opname Omnidirectionele opname

Dankzij de 
meegeleverde draadloze 
afstandsbediening kunt 
u de recorder plaatsen 
waar u wilt en eenvoudig 
bedienen. Opnames 
starten, pauzeren en 
stoppen, tot op 10 m (33 
ft) afstand.

Met deze innovatie 
omnidirectionele 
recorder neemt u 
alles wat gezegd 
wordt in uitstekende 
geluidskwaliteit 
op, ongeacht waar 
iemand aan tafel zit. 



www.philips.com/dictation /philipsvoicetracer
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