VoiceTracer
Recorder voor
vergaderingen
Met 360° microfoon voor
vergaderingen
360° opnames
Accu met lange levensduur
8 GB en geheugenkaartsleuf
App voor afstandsbediening
en delen

Uitstekende opnames,
onmiddellijk gedeeld
DVT8110

Neem iedere vergadering op in uitmuntende, ruisvrije geluidskwaliteit. Zet de
360° microfoon voor vergaderingen gewoon op tafel en druk op de opnameknop
om alle sprekers vanuit iedere hoek op te nemen.
Superieure geluidskwaliteit
• 360° opnames voor perfect gedocumenteerde vergaderingen
• MP3-opnames om eenvoudig bestanden te delen
• 24-bits/96 kHz kwaliteitsopnames om ieder detail op te kunnen nemen
• 8 GB intern geheugen voor maximaal 88 dagen opnemen
Eenvoudige en intuïtieve ervaring
• Oplaadbare lithium-polymeeraccu voor extra lang opnemen
• Zakje en handig opbergsysteem voor bedrading om kabellengte aan te passen
• Gratis smartphone-app voor audiobediening op afstand
• Smartphone-app om opnames eenvoudig te delen
Speciaal voor u ontwikkeld
• Groot kleurendisplay voor duidelijke informatie over de opnamestatus
• Audioscènes voor automatisch perfecte audio-instellingen onder alle
omstandigheden
• Slimme opname- en afspeelfuncties voor de beste opnameresultaten
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2017.

VoiceTracer recorder voor vergaderingen

DVT8110

Kenmerken
360° opnames

8 GB intern geheugen

Afstandsbediening

8 GB

De innovatieve recorder voor vergaderingen

Neem 88 dagen achter elkaar op en

Bedien uw audiorecorder met uw

met een volledige radius neemt de ideeën

sla de opnames op dankzij het interne

smartphone, zelfs op afstand. De Philips

van iedereen op in een uitmuntende

geheugen van 8 GB. Vrijwel onbeperkte

VoiceTracer app maakt het opnemen van

geluidskwaliteit, ongeacht waar men zich

opnamecapaciteit dankzij een sleuf voor

zaken zoals lezingen nog eenvoudiger

bevindt aan de tafel. Het grenslaagontwerp

een microSD-geheugenkaart waarmee u het

en praktischer. U kunt uw recorder voorin

van de microfoon voor vergaderingen

geheugen tot 32 GB kunt uitbreiden.

de ruimte, vlakbij de spreker plaatsen en

gebruikt dynamische akoestische druk
voor een uitmuntende geluids- en

vervolgens achterin gaan zitten. U kunt dan
Extra lange accuduur

nog steeds de opname beheren zonder de

opnamekwaliteit waarbij het geluid 360°

lezing te verstoren. De Philips VoiceTracer app

rondom wordt opgepikt.

kan gratis worden gedownload in de Apple
App Store of Google Play Store.

MP3-opnames
Eenvoudig delen

MP3
De lithium-polymeeraccu met hoge capaciteit
kan eenvoudig worden opgeladen via een
standaard USB-C-aansluiting. Hierdoor kan
een langere accuduur worden gegarandeerd
Neem op in MP3-formaat. Met het populaire

voor extra lang opnemen tot 36 uur, zodat uw

bestandsformaat kunt u uw bestanden bijna

recorder altijd werkt wanneer u hem nodig

Verzend uw opnamen rechtstreeks vanaf uw

overal afspelen en eenvoudig met anderen

hebt.

Philips VoiceTracer naar uw smartphone via
wifi en deel ze onmiddellijk met vrienden en

delen.
24-bits/96 kHz kwaliteitsopnames

Handig zakje en opbergsysteem voor

familie met behulp van de handige Philips

bedrading

VoiceTracer app. U hoeft de recorder niet
meer op uw pc aan te sluiten met een kabel
om bestanden over te dragen en te delen.

24bit/
96kHz

De VoiceTracer neemt audio op in een

Met het opbergsysteem voor de bedrading

spectaculaire kwaliteit van 24-bits/96 kHz.

van de microfoon voor vergaderingen kunt

Deze ongecomprimeerde opname zorgt

u de lengte van de kabel aanpassen, zodat

ervoor dat u iedere beat in een zo natuurlijk

uw bureau er altijd netjes en professioneel

en helder mogelijke geluidskwaliteit opneemt.

uitziet. Met het zakje van hoge kwaliteit
kunt u uw volledige recorderset voor
vergaderingen veilig opbergen en meenemen.

VoiceTracer recorder voor vergaderingen

Kenmerken
Groot kleurendisplay

Slimme functies

Het grote kleurendisplay biedt scherpe

Slimme opnamefuncties maken het

beeldvorming, waardoor het eenvoudiger

nog eenvoudiger om adembenemende

wordt om alles in één oogopslag te zien en

opnameresultaten te behalen. De

af te lezen. De duidelijke gebruikersinterface

vooropname- en timerfuncties zorgen ervoor

ondersteunt zeven talen en is

dat u helemaal niets mist. Opnemen met

geoptimaliseerd voor eenvoudig, intuïtief

stemactivatie is een handige functie voor

gebruik.

handsfree opnemen waarmee de opname
wordt onderbroken als u stopt met spreken

Audioscènes

en automatisch weer hervat wordt als u
weer begint te spreken. Opnames kunnen
worden bewerkt door een gedeelte te
overschrijven of een nieuwe opname aan het
einde toe te voegen. Lange opnames kunnen
automatisch of handmatig opgedeeld worden
in afzonderlijke bestanden om eenvoudiger
te kunnen bewerken en delen. Slimme
afspeelfuncties, zoals bladwijzers en filters,
maken het ook eenvoudiger en sneller om de

De Philips VoiceTracer wordt geleverd met
geprogrammeerde scènes die de audioinstellingen van de recorder automatisch
aanpassen afhankelijk van wat u wilt
opnemen, of dit nu notities, audio voor
spraakherkenning, interviews, lezingen,
muziek of vergaderingen betreft.

opnames te vinden die u zoekt.

DVT8110

VoiceTracer recorder voor vergaderingen

DVT8110

Specificaties
Aansluitingen

Functie voor automatisch verdelen: 15, 30, 60

Systeemvereisten

Hoofdtelefoon: 3,5 mm, 16 Ohm impedantie

minuten

Vrije USB-poort

of meer

Functie voor automatisch bladwijzer maken:

Besturingssysteem: Windows 10/8/7, macOS,

Microfoon: 3,5 mm, stereo-aansluiting,

5, 10, 15, 30, 60 minuten

Linux

impedantie 2 kOhm

Bladwijzerfunctie: tot 32 per bestand

USB: type C, high-speed USB 2.0

Opnemen met stemactivatie: 25 niveaus

Ontwerp en afwerking

Direct met één druk op de knop opnemen

Kleur(en): grijs/chroom

Draadloze aansluitingen

Functie voor opnemen monitor

Gratis app voor afstandsbediening en delen

Opnametimer

Milieuspecificaties

Ondersteunde besturingssystemen: Android

Windfilter

Loodvrij gesoldeerd product

12/11/10/9/8, iOS 15/14

Begrenzer (begintijd/eindtijd): langzaam

Wifi-communicatiemodus: persoonlijke/

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

Microfoon voor vergaderingen

mobiele hotspot op smartphone (tethering)

ms)

Kabellengte: 2 m

Wifi-standaard: IEEE 802.11 b/g/n/e/i (alleen

Noise cut (Ruisvermindering)

Aansluiting: 3,5 mm

2,4 GHz)

Ontwerp: grenslaagmicrofoon
Luidspreker

Frequentiebereik: 30 –18.000 Hz

Uitgangsvermogen luidspreker: 200 mW

Impedantie: circa 2,2 kOhm bij 1 kHz

Display

Luidsprekergrootte: 11 × 15 mm

Nettogewicht: 108 g

Type: Lcd-kleurendisplay

Frequentiebereik: 50 – 20.000 Hz

Phantom toevoerspanning: 1,5 tot 5 V/0,5 mA

Wifi-beveiliging: WPA/WPA2-PSK, WPS

Achtergrondverlichting

Productafmetingen (B × D × H): 13 × 13 × 1,8 cm

Diagonale schermgrootte: 2-inch/5 cm

Opslagmedia

Gevoeligheid: -38 dBV

Resolutie: 240 × 320 pixels

Interne geheugencapaciteit: 8 GB

Type: elektret-condensatormicrofoon

Type intern geheugen: microSD
Audio opnemen

Voldoet aan massa-opslagclassificatie

Inhoud verpakking

Geïntegreerde microfoon: 2 omni-directionele

Sleuf voor micro SD-kaart: tot 32 GB

DVT6110 recorder

microfoons voor stereo-opnames, 1

Snelstartgids

directionele microfoon om gezoomd op

Muziek afspelen

USB-C-kabel

afstand op te nemen

Geluidsverbetering: ClearVoice

360° microfoon voor vergaderingen met

Opnameformaten: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM

Equalizer: Klassiek, Jazz, Pop, Rock

geïntegreerde lijningangskabel

(WAV)

Afspeelmodus: Bestand herhalen, Alles

Zakje

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

herhalen, Shuffle

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

Ondersteuning voor ID3-tag

Productafmetingen

44,1 kHz/16-bits, 48 kHz/16-bits, 96 kHz/24-

Variabele afspeelsnelheid

Productafmetingen (B × H × D):

bits)

Ondersteunde bestandsformaten: MP3, WMA

4,7 × 12,9 × 1,9 cm

Audioscènes: Notitie, Spraakherkenning,

Gewicht: 93 g

Interview, Lezing, Vergadering, Muziek, Video,

Functionaliteit

Aangepast

Metalen statiefschroef

Opnametijd (intern geheugen): 2147 uur

Firmware-upgrades

(8 kbps), 536 uur (32 kbps), 268 uur (64 kbps),

Toetsvergrendeling

178 uur (96 kbps), 134 uur (128 kbps),

Meerdere talen: Engels, Frans, Duits, Spaans,

89 uur (192 kbps), 67 uur (256 kbps), 53 uur

Italiaans, Russisch, Pools

(320 kbps), 24 uur (22 kHz/16-bits), 12 uur

Variabele afspeelsnelheid

GTIN-13: 0855971006533

(44,1 kHz/16-bits), 11 uur (48 kHz/16-bits),
3 uur (96 kHz/24-bits), 24 uur (PCM,

Voeding

22 kHz/16-bits), 12 uur (PCM, 44,1 kHz/16-

Accutype: geïntegreerde, oplaadbare lithium-

bits), 11 uur (PCM, 48 kHz/16-bits), 3 uur (PCM,

polymeeraccu

96 kHz/24-bits)

Accucapaciteit: 1000 mAh

Vooropnamemodus: Buffer van 5, 10, 15

Levensduur accu: tot 36 uur opnemen (MP3,

seconden

8 kbps)

Functie voor bewerken van bestanden:

Oplaadbaar: ja

overschrijven, toevoegen

Oplaadtijd (volledig opladen): 3 uur
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