
Nauwkeurige opname van gesprekken

met automatische audio-instelling

In verschillende omgevingen zijn voor een optimale audiokwaliteit verschillende 
audio-instellingen nodig. AutoAdjust+ analyseert het audiosignaal en kiest de 
perfecte instellingen voor de opname. Dit resulteert in kristalheldere opnames.

Superieure audiokwaliteit

• AutoAdjust+ voor de beste instellingen in elke situatie

• Topkwaliteit microfoon voor de duidelijkste spraak

• MP3-opname voor duidelijk afspelen en eenvoudig bestanden delen

Gemakkelijk en intuïtief

• Plug and play onder Windows, macOS en Linux

• Groot kleurendisplay voor duidelijke informatie over de opname

• Oplaadbare Li-polymeer accu voor extra lange opnameduur

Voor u ontworpen

• 8 GB intern geheugen voor opnames tot 88 dagen

• Slot voor MicroSD geheugenkaart voor vrijwel onbeperkt opnemen

• Degelijk metalen design voor lange levensduur

No 1 in SPS mondiaal 
klantentevredenheids-
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Highlights

Voice Tracer audiorecorder

AutoAdjust+ 

Opnames maken in verschillende 

omgevingen is vaak lastig. AutoAdjust+ 

is een innovatief, slim opnamealgoritme 

waarbij het binnenkomende audiosignaal 

geanalyseerd wordt en automatisch de 

perfecte instellingen voor elke situatie 

worden gekozen. Het systeem kiest 

automatisch de juiste opnameparameters 

als microfoongevoeligheid, windfilter, 

ruisonderdrukking en linker en rechter 

audiokanaal.

Topkwaliteit microfoon

De twee stereomicrofoons van hoge kwaliteit 

leveren een kristalheldere geluidskwaliteit. 

Door de hogere gevoeligheid wordt meer 

signaal opgenomen met behoud van de 

geluidskwaliteit. Uw gesprekken worden in 

uitstekende kwaliteit opgenomen, zelfs in 

rumoerige omgevingen. 

MP3-opname

Neemt in MP3 op. Dankzij dit populaire 

bestandsformaat kunnen uw bestanden 

vrijwel overal worden afgespeeld en 

eenvoudig met anderen worden gedeeld.

Plug and play

Dankzij Plug and Play onder Windows, 

macOS en Linux kunt u snel met uw opnames 

werken zonder eerst extra software te 

installeren. De recorder wordt automatisch 

als verwisselbaar station weergegeven dat 

via USB aan uw computer aangesloten is. 

De recorder kan ook gebruikt worden om 

bestanden op te slaan, te delen of een back-

up te maken.

Groot kleurendisplay

Het grote kleurendisplay geeft een scherp 

beeld zodat alles in één oogopslag 

duidelijk te zien en te lezen is. De duidelijke 

gebruikersinterface is in acht talen 

beschikbaar en is geoptimaliseerd voor 

eenvoudig, intuïtief gebruik.

Accu gaat extra lang mee

De Li-polymeer accu met hoge capaciteit kan 

via een standaard micro-USB-aansluiting 

eenvoudig worden opgeladen. Zo is uw accu 

altijd voldoende geladen voor extra lang 

opnemen en is uw recorder altijd klaar voor 

gebruik.

8 GB intern geheugen

88 dagen continu opnemen en opslaan 

dankzij 8 GB intern geheugen.

Slot voor MicroSD geheugenkaart

Vrijwel onbeperkte opname- en 

opslagcapaciteit dankzij de aansluiting voor 

een microSD geheugenkaart voor maximaal 

32 GB extra geheugen.

Degelijk metalen design

Het degelijke, lichtgewicht design biedt het 

allerhoogste comfort. De metalen behuizing 

vormt een degelijke bescherming voor het 

apparaat.
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Aansluitingen

Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Microfoon: 3,5 mm, ingebouwde microfoon, 

aansluiting voor stereo microfoon

Slot voor MicroSD-kaart

USB: Hoge snelheid USB 2.0

Display

Type: Lcd kleurendisplay

Achtergrondverlichting

Schermdiagonaal: 4,5 cm

Resolutie: 128 × 160 pixels

Audio-opname

Ingebouwde microfoon: stereo met hoge 

kwaliteit, weinig ruis

Opnameformaten: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM 

(WAV)

Opnamemodi: PCM 1411 kb/s, SHQ 192 kb/s, 

HQ 96 kb/s, SP 64 kb/s, LP 8 kb/s

Samplingfrequentie: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 

32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)

Bitrate: 8, 64, 96, 192, 1411 kb/s

Bestand overschrijven of uitbreiden

Opnamebewaking

Opnameduur:2280 u (LP), 284 u (SP), 

190 u (HQ), 90 u (SHQ), 12 u (PCM)

Stille opname

Pre-recording

Geluid

Geluidsverbetering: ClearVoice

Frequentiebereik: 50–20.000 Hz

Signaal/ruisverhouding: > 60 dB

Uitgangsvermogen luidspreker: 110 mW

Doorsnede luidspreker: 28 mm

Opslagmedium

Interne opslag: 8 GB

Type interne opslag: NAND flash

Compatibel met massa-opslag

Muziek afspelen

Compressie: MP3, WMA

Equalizerinstellingen: Jazz, pop, klassiek

Ondersteuning ID3-tags

MP3-bitrates: 8–320 kb/s

WMA-bitrates: 48–320 kb/s (44 kHz), 

64–192 (48 kHz), stereo

Specificaties

Voice Tracer audiorecorder

Gemakkelijk

Firmware-upgrades

Toetsenblokkering

In verschillende talen: Engels, Frans, 

Duits, Spaans, Italiaans, Russisch, Pools, 

vereenvoudigd Chinees

Variabele afspeelsnelheid

Indicator voor geluidsniveau

Stemgestuurde opname

AutoAdjust+ opname

Zoekfunctie op datum

Direct met één druk opnemen

Geoptimaliseerd voor memo’s, gesprekken

Voeding

Ingebouwde Li-polymeer accu

Levensduur batterijen: maximaal 50/25 uur 

in bij LP-opname (intern geheugen/microSD-

kaart)

Systeemeisen

Vrije USB-poort

Besturingssysteem: Windows 10/8/7, macOS 

10, Linux 

Design en afwerking

Kleur(en): Silver shadow/verchroomd

Milieuvriendelijk

Bevat geen loodhoudend soldeer

Inhoud doos

Recorder

USB-kabel

Snelstartgids

Afmetingen

Afmetingen (B × H × D): 4,4 × 12,0 × 1,8 cm

Gewicht: 83 g
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