
Betrouwbaar bewijs 
van hoge kwaliteit
met video- en audio-opname in HD

Geniet van een gerust gevoel tijdens het werk. De Philips VideoTracer clip-
on body recorder beschermt u tijdens onverwachte situaties. Vertrouw op 
uitzonderlijke video- en audioprestaties die zorgen voor duidelijk bewijs 
wanneer u dit nodig hebt.

Superieure opnamekwaliteit

• Full-HD-opnamen van 1080p om belangrijke details vast te leggen

• Groothoekdekking van 170° voor een completer beeld van elk incident

• Nachtzichtmodus voor scherpe opnamen van hoge kwaliteit in omstandigheden 

met weinig licht

Op elk moment onpartijdig bewijs

• Bewegingssensor en vooropname/na-opnamefunctie, zodat er nooit meer een 

opname ontbreekt

• Watermerk met datum, tijd en ID, en gps voor betrouwbaar videobewijs

• Oplaadbare lithium-polymeeraccu voor extra lang opnemen

Speciaal voor u ontwikkeld

• Direct video's afspelen op het 2-inch lcd-scherm

• Sleuf voor microSD-geheugenkaart voor vrijwel onbeperkt opnemen

• Robuust en waterbestendig ontwerp voor extra duurzaamheid
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Kenmerken

VideoTracer clip-on body recorder

Video- en audio-opname in HD

Vertrouw op uitzonderlijke video- en 

audioprestaties die zorgen voor duidelijk 

bewijs wanneer u dit nodig hebt. De Philips 

VideoTracer neemt scherpe video's met 

levendige details op dankzij de full-HD 

opnamemogelijkheid van 1080p. Gebruik de 

snapshot-functie om foto's te nemen terwijl 

u een video opneemt. Met de audio-alleen-

functie kunt u notities opnemen. 

Supergroothoekdekking

Leg meer van de scène vast met een 

betrouwbare groothoeklens van 170 graden, 

waardoor u een completer beeld van elk 

indicent krijgt. Dankzij de ingebouwde 

laseraanwijzer kunt u het opnamegebied 

lokaliseren zonder naar het scherm te kijken.

Nachtopnamen van hoge kwaliteit

Aan de hand van geïntegreerd nachtzicht 

met 6 infrarood-leds kunt u zelfs 's nachts 

scherpe video's opnemen. Led-indicatoren, 

(optionele) audio- en trillingsmeldingen 

stellen u op de hoogte wanneer een opname 

begint of stopt.

Bewegingssensor en voor/na-opname

Met de functie vooropname kunt u op een 

spontane manier belangrijke delen van 

een incident opnemen. De functie na-

opname zorgt ervoor dat u niets mist, zelfs 

nadat u bent gestopt met opnemen. De 

bewegingssensor start de video-opname 

automatisch wanneer er een object in het 

gezichtsveld wordt gedetecteerd. Zodra 

het object buiten het opnamebereik staat, 

wordt de opname gestopt en het bestand 

opgeslagen.

Gps en watermerk

Een watermerk met een unieke gebruikers-ID 

en een tijd- en datumstempel kunnen in de 

video worden geïntegreerd voor betrouwbaar 

bewijs. U kunt met de ingebouwde gps uw 

locatie volgen.

Extra lange accuduur

De lithium-polymeeraccu met hoge capaciteit 

kan eenvoudig worden opgeladen via 

een standaard micro-USB-aansluiting. 

Hierdoor kan een langere accuduur worden 

gegarandeerd voor extra lang opnemen, 

zodat uw recorder altijd werkt wanneer u hem 

nodig hebt.

Ingebouwd lcd-scherm van 2 inch

De recorder bevat een lcd-scherm van 2 

inch (5,1 cm) en een ingebouwde luidspreker, 

waardoor u direct afbeeldingen kunt bekijken 

en opgenomen audio- en videobestanden 

kunt afspelen. Om bestanden op een groter 

scherm te bekijken, heeft de VideoTracer 

een micro-HDMI-uitgang en een AV-uitgang 

waarmee u deze op standaard- en HD-tv's 

kunt aansluiten.

Sleuf voor microSD-geheugenkaart

Vrijwel onbeperkt opnemen en een bijna 

onbeperkte opslagruimte dankzij een sleuf 

voor een microSD-geheugenkaart waarmee u 

het geheugen tot 128 GB kunt uitbreiden.

Duurzaam en waterbestendig ontwerp

Het duurzame water- en stofbestendige 

ontwerp met IP67-beschermingsklasse zorgt 

voor een robuuste bescherming van het 

apparaat. Dankzij de ergonomisch geplaatste 

toetsen hebt u eenvoudige, snelle en directe 

toegang tot de belangrijkste functies.
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Aansluitingen

Hoofdtelefoon: 2,5 mm

AV-input: 2,5 mm

AV-output: 2,5 mm

USB: micro USB 2.0

Display

Type: Lcd-kleurendisplay

Diagonale schermgrootte: 2”/5,1 cm

Resolutie: 320 × 240 pixels

Video-opname

Chipset: Ambarella A7LA50

Sensor: 5 MP CMOS-sensor

Kijkhoek: 170 graden

Videoresolutie: 2560 × 1080 px (21:9) 

25/30 fps, 2304 × 1296 px (16:9) 25/30 fps, 

1920 × 1080 px (16:9) 25/30 fps, 1280 × 720 px 

(16:9) 25/30/50/60 fps, 848 × 480 px (16:9) 

25/30/50/60 fps

Videocodering: H.264

Videoformaat: MPEG4

Loopopname

Automatische opsplitsing van bestanden: 

5/10/15/20/30 minuten

Vooropname-functie: max. 50 seconden

Na-opname-functie: 5/10/15/30/60 

seconden

Bewegingssensor: laag, medium, hoog

DVR-automodus

Foto's nemen

Foto's nemen tijdens video-opname

Afbeeldingsgrootte: 32 MP, 23 MP, 20 MP, 

18 MP, 16 MP, 14 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP 

Afbeeldingsformaat: JPEG

Fotokwaliteit: superfijn, fijn, normaal

Salvomodus: 3/5/10/20 foto's achter elkaar

Zelfontspanner: 3/5/10/30/ 60 seconden

EV-correctie

Nachtzicht

Infrarood licht: 6 IR-leds

Flitslicht: 2 leds

Tot 6 meter met zichtbare gezichtsafbeelding

Specificaties

VideoTracer clip-on body recorder

Audio-opname

Geïntegreerde microfoon

Audioformaat: WAV

Opnamemodus: HQ (1536 kbps), SLP (385 

kbps)

Microfoongevoeligheid: laag, medium, hoog

Ruisvermindering

Opslagmedia

Sleuf voor microSD-kaart: tot 128 GB

Functionaliteit

Firmware-upgrades

Talen van het apparaat: Engels, Frans, Duits, 

Spaans, Pools, Russisch

Ingebouwde luidspreker

Met één druk op de knop opnemen

Hoorbare, visuele and haptische indicaties 

wanneer de opname start en stopt

Markering voor belangrijke video's

Functie voor automatisch uitschakelen: 

1/2/3/5 minuten

Automatische uitschakelfunctie lcd: 30 

seconden, 1 minuut, 3 minuten

Beveiliging 

Bestanden taggen met gps-coördinaten

Watermerk: gebruikers-ID, tijd- en 

datumstempel geïntegreerd in video

Unieke gebruikers-ID: Vijfcijferige apparaat-

ID en zescijferige persoonlijke ID

Functie voor automatisch splitsen om 

corruptie van videobestanden door foute 

bediening te voorkomen.

Opnamen kunnen alleen op de computer via 

de USB-kabel worden verwijderd.

Voeding

Accutype: Ingebouwde lithium-polymeeraccu

Accucapaciteit: 3400 mAh

Levensduur accu: 9,2 uur (848 × 480 px), 9 uur 

(1280 × 720 px), 8,4 uur (1920 × 1080 px), 8,2 

uur (2560 × 1080 px), 7,2 uur (2304 × 1296 px)

Oplaadtijd (volledig opladen): ongeveer 390 

minuten

Systeemvereisten

Beschikbare USB-poort

Besturingssysteem: Windows 10/8/7, 

macOS 10

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): donkergrijs

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur: -5° – 45° C

Vochtigheid: 10 – 90 %, niet-condenserend

IP67-water- en stofbestendig

Milieuspecificaties

Loodvrij gesoldeerd product

Inhoud verpakking

Recorder

Geheugenkaart

Bevestigingsclip en -pennen

AV-kabel

USB-kabel

Zakje

Snelstartgids

Productafmetingen

Productafmetingen (b × h × d): 61 × 91 × 34 mm

Gewicht: 180 g
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