
Uitstekende opnames, 
automatische transcriptie
Zet uw opnames snel, eenvoudig en nauwkeurig om in tekst. Neem onderweg 
documenten en notities op in hoge kwaliteit.. Sluit de recorder gewoon op uw 
computer aan als u weer achter uw bureau zit, draag uw bestanden over en laat 
de meegeleverde software uw spraak automatisch naar tekst omzetten.

Superieure audiokwaliteit

• Twee hifi-microfoons voor een uitmuntende geluidskwaliteit

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

delen

• 8 GB intern geheugen voor maximaal 88 dagen opnemen

Speciaal voor u ontwikkeld

• Oplaadbare lithium-polymeeraccu voor extra lang opnemen 

• Groot kleurendisplay voor eenvoudig en intuïtief gebruik

• Audioscènes voor automatisch perfecte audio-instellingen onder alle 

omstandigheden

• Spraakactivering voor handsfree opnemen

• Eenspecifiek apparaat voor onafgebroken opnemen

Zet uw stem om in tekst

• Dankzij spraakherkenningssoftware hoeft u geen documenten meer uit te typen

• Schrijf uw opnames automatisch uit, tot drie keer sneller dan typen

• Uitzonderlijk nauwkeurige transcriptie tot 99%

• De software blijft leren om de nauwkeurigheid van spraakherkenning te verbeteren
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Kenmerken

VoiceTracer audiorecorder

Twee hifi-microfoons

De twee hifi-microfoons zijn ontworpen 

om heldere stemopnames te leveren en 

achtergrondgeluiden te beperken, zelfs in 

lawaaierige omgevingen. Opnames van 

hoge kwaliteit zijn essentieel om duidelijk 

af te kunnen spelen en voor nauwkeurige 

spraakherkenning.

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.

8 GB intern geheugen

8 GB

Neem 88 dagen achter elkaar op en sla de 

opnames op dankzij het interne geheugen 

van 8 GB.

Extra lange accuduur

De lithium-polymeeraccu met hoge capaciteit 

kan eenvoudig worden opgeladen via een 

standaard USB-C-aansluiting. Hierdoor kan 

een langere accuduur worden gegarandeerd, 

zodat uw recorder altijd werkt wanneer u hem 

nodig hebt.

Groot kleurendisplay met een hoge resolutie

Het grote kleurendisplay biedt scherpe 

afbeeldingen, waardoor het eenvoudiger 

wordt om alles in één oogopslag te zien en 

af te lezen. De duidelijke gebruikersinterface 

ondersteunt zeven talen en is 

geoptimaliseerd voor eenvoudig, intuïtief 

gebruik.

Audioscènes

De Philips VoiceTracer wordt geleverd met 

geprogrammeerde scènes die de audio-

instellingen van de recorder automatisch 

aanpassen afhankelijk van wat u wilt 

opnemen, of dit nu notities, audio voor 

spraakherkenning, interviews, lezingen, 

muziek of vergaderingen betreft.

Opnemen met stemactivatie

Opnemen met stemactivatie is een handige 

functie om handsfree op te nemen. Als de 

functie is ingeschakeld, wordt de opname 

automatisch gestart als u begint te spreken. 

De opname wordt onderbroken als u stopt en 

wordt automatisch hervat als u weer begint 

te spreken.

Onafgebroken opnemen

Een van de grootste voordelen van het 

gebruik van een audiorecorder in plaats van 

een smartphone om audio op te nemen, 

is dat u zelfs voor langere periodes kunt 

opnemen zonder onderbroken te worden 

door binnenkomende sms'jes of gesprekken. 

Het betekent ook dat uw smartphone niet 

geblokkeerd is als u opneemt en u hem 

tegelijkertijd kunt gebruiken.

Spraakherkenningssoftware

Stop het vele typewerk en maak 

rechtstreeks tekstdocumenten aan de 

hand van opgenomen audiobestanden. De 

spraakherkenningssoftware zet uw opnames 

automatisch om in een tekstbestand.

DVT2810



Kenmerken

VoiceTracer audiorecorder DVT2810

Automatische transcriptie

Het gebruik van de 

spraakherkenningssoftware is minstens 

drie keer sneller dan zelf typen. Neem 

uw documenten en notities op, sluit de 

recorder aan op de computer, klik op de 

knop Transcriberen en de software doet het 

typewerk voor u.

Uitzonderlijke nauwkeurigheid

De spraakherkenningssoftware heeft een 

indrukwekkende nauwkeurigheid van wel 

99%. Tevens behoren tik- en spelfouten tot 

het verleden.

Software die leert

Het slimme algoritme leert van verbeteringen 

die u aanbrengt in de getranscribeerde tekst. 

Dat wil zeggen dat hoe vaker u de software 

gebruikt, hoe nauwkeuriger de resultaten 

worden. De software herkent ook patronen 

en groepen woorden die vaak bij elkaar 

worden gesproken, zodat de software kan 

voorspellen welke worden het waarschijnlijkst 

voorkomen. Dit is een extra ondersteuning 

van de spraakherkenningsnauwkeurigheid. 



Aansluitingen

Hoofdtelefoon: 3,5 mm, 16 Ohm impedantie 

of meer

USB: type C, high-speed USB 2.0

Display

Type: Lcd-kleurendisplay

Achtergrondverlichting

Diagonale schermgrootte: 5 cm

Resolutie: 240 × 320 pixels

Audio opnemen

Geïntegreerde microfoon: 2 omni-directionele 

microfoons voor stereo-opnames

Signaal/ruisverhouding: 58 db

Opnameformaten: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM 

(WAV)

Opnamekwaliteit: MP3 (8, 32, 64, 96, 128, 

192, 256, 320 kbps), PCM (22 kHz/16-bits, 

44,1 kHz/16-bits, 48 kHz/16-bits)

Audioscènes: Notitie, Spraakherkenning, 

Interview, Lezing, Vergadering, Muziek, Op 

maat

Opnametijd (intern geheugen): 2147 uur (MP3, 

8 kbps), 536 uur (MP3, 32 kbps), 268 uur (MP3, 

64 kbps), 178 uur (MP3, 96 kbps), 134 uur 

(MP3, 128 kbps), 89 uur (MP3, 192 kbps), 

67 uur (MP3, 256 kbps), 53 uur (MP3, 

320 kbps), 24 uur (PCM, 22 kHz/16-bits), 

12 uur (PCM, 44.1 kHz/16-bits), 11 uur (PCM, 

48 kHz/16-bits)

Vooropnamemodus: buffer van 5, 10, 15 

seconden

Functie voor bewerken van bestanden: 

overschrijven, toevoegen

Functie voor automatisch verdelen: 15, 30, 60 

minuten

Functie voor automatisch bladwijzer maken: 

5, 10, 15, 30, 60 minuten

Bladwijzerfunctie: tot 32 per bestand

Opnemen met stemactivatie: 25 niveaus

Direct met één druk op de knop opnemen

Opname-volgfunctie

Opnametimer

Windfilter

Begrenzer (begintijd/eindtijd): langzaam 

(32/128 ms), gemiddeld (16/64 ms), snel (8/16 

ms)

Noise cut (Ruisvermindering)

Specificaties

VoiceTracer audiorecorder

Luidspreker

Uitgangsvermogen luidspreker: 200 mW

Luidsprekergrootte: 11 × 15 mm

Frequentiebereik: 50 – 20.000 Hz

Opslagmedia

Interne geheugencapaciteit: 8 GB

Type intern geheugen: microSD

Voldoet aan massa-opslagclassificatie

Muziek afspelen

Geluidsverbetering: ClearVoice

Equalizer: Klassiek, Jazz, Pop, Rock

Afspeelmodus: Bestand herhalen, Alles 

herhalen, Shuffle

Ondersteuning voor ID3-tag

Variabele afspeelsnelheid

Ondersteunde bestandsformaten: MP3, WMA

Functionaliteit

Metalen statiefschroef

Firmware-upgrades

Toetsvergrendeling

Meerdere talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, 

Italiaans, Russisch, Pools

Variabele afspeelsnelheid

Voeding

Accutype: geïntegreerde, oplaadbare lithium-

polymeeraccu

Accucapaciteit: 1000 mAh

Levensduur accu: tot 36 uur opnemen (MP3, 

8 kbps)

Oplaadbaar: ja 

Oplaadtijd (volledig opladen): 3 uur

DVT2810

Systeemvereisten (software)

Besturingssysteem:Windows 11/10/8.1/8/7, 

 Windows Server 2016/2012/2008 R2

Processor: Intel dual core of vergelijkbare 

AMD-processor, 2,2 GHz of sneller

RAM-geheugen: 2 GB (32-bits)/ 4 GB (64-bits)

Hardeschijfruimte: 4 GB

Geluidskaart: geschikt voor  opnames van 22 

kHz, 16-bits

USB: vrije USB-poort

Internetverbinding voor downloaden en 

activeren 

Ondersteunde talen voor de 

spraakherkenningssoftware

Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, 

Spaans

Milieuspecificaties

Loodvrij gesoldeerd product

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): zwart/chroom

Inhoud verpakking

Recorder

Spraakherkenningssoftware (software 

licentiecode met downloadlink)

USB-C-kabel

Snelstartgids

Productafmetingen

Productafmetingen (B × H × D): 4,7 × 12,8 × 

1,6 cm

Gewicht: 76 g

GTIN-13: 0855971006458 
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