Philips Voice Tracer
digitale recorder met 2
microfoons voor stereoopname

DVT1000

Superieure opname van memo's
in volledig stereo
De Voice Tracer 1000 is de ideale spraakrecorder voor het onderweg opnemen van
notities, ideeën en gedachten. Door de stereo-opnamen met 2 microfoons, zijn uw
opnamen van perfecte stereokwaliteit.
Superieure audiokwaliteit
• Uitstekende opnameresultaten dankzij stereo-opname met 2 microfoons
• Kraakheldere afspeelresultaten dankzij MP3-opnamen in stereo
• Stemactivering voor handsfree opnemen
Eenvoudig en intuïtief in gebruik
• Begin met één druk op de knop direct met opnemen
• Plug & Play in Windows, Mac OS en Linux
• Groot scherm voor duidelijke informatie over de opnamestatus
Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
• Tot 22 dagen opnemen met het ingebouwde geheugen van 2 GB
• microSD-geheug enkaartsleuf voor praktisch onbeperkt opnemen
• Tijdweergave bij de opname voor eenvoudig zoeken

Digitale recorder met 2 microfoons voor stereo-opname
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Kenmerken
Stemactiveringsfunctie

te verduidelijken en achtergrondgeluiden te
verminderen.

Bediening met één druk op de knop

microSD-geheugenkaartsleuf

Opnemen met stemactivering is een handige
functie voor handsfree opnemen. Als deze
functie is ingeschakeld, begint het apparaat
automatisch met opnemen zodra u begint te
praten. De opname wordt automatisch
stopgezet als u stopt met praten en gaat
automatisch verder zodra u weer begint te
praten.

Houd de opnameknop kort ingedrukt om de
Voice Tracer in te schakelen en direct met
opnemen te beginnen.
Praktisch onbeperkt opnemen dankzij een
microSD-geheugenkaartsleuf die tot 32 GB
extra geheugen ondersteunt.

Plug & Play

Stereo MP3-opnamen

Ingebouwd geheugen van 2 GB

Uw VoiceTracer werkt altijd - Plug & Playfunctionaliteit voor Windows, Mac OS en
Linux.

Met het ingebouwde geheugen van 2 GB kan
uw Voice Tracer tot 22 dagen ononderbroken
opnemen.

De Voice Tracer neemt alles op in stereo en
MP3-indeling; de indeling die voor audio-opslag
het meest door consumenten wordt gebruikt.
Bovendien is het de standaardcodering voor
het overzetten en afspelen van opnamen.

2 microfoons voor stereo-opname

Tijdweergave bij de opname

Groot scherm

Het ingebouwde dot-matrix-scherm met hoge
resolutie van de Voice Tracer ondersteunt 8
talen en geeft duidelijke informatie over de
opnamestatus.
Opnemen in luidruchtige omgevingen kan een
probleem zijn. Voor duidelijke
afspeelresultaten en spraakherkenning is
opnemen met hoge kwaliteit essentieel. De
twee microfoons die in de Voice Tracer zijn
ingebouwd zijn speciaal ontworpen om spraak

De datum en tijd van uw opname worden aan
het geluidsbestand toegevoegd. Zo kunt u uw
bestanden gemakkelijk terugvinden.
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Specificaties
Audio-opname

• Ingebouwde microfoon: 2 microfoons, stereo
• Opname-indelingen: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM
(WAV)
• Opnamemodi: PCM 1411 kbps, SHQ 192 kbps,
HQ 96 kbps, SP 64 kbps, LP 8 kbps
• Samplingfrequentie: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 22 kHz
(HQ), 16 kHz (SP/LP)
• Bitsnelheid: 8, 64, 96, 192, 1411 kbps
• Modus voor bestand overschrijven en toevoegen
• Functie om opnameniveau te controleren
• Opnametijd: 562 uur (LP), 70 uur (SP), 47 uur
(HQ), 23 uur (SHQ), 3 uur (PCM)

Geluid
•
•
•
•

Geluidsverbetering: ClearVoice
Frequentiebereik: 70–15.000 Hz
Uitgangsvermogen luidspreker: 110 mW
Diameter van de luidspreker: 23 mm

Accessoires

• USB-kabel
• 2 AAA-batterijen
• Snelstartgids

• Spraakvolume-indicator
• Opnemen met stemactivering

Ontwerp en afwerking

• Kleur(en): zilverschaduw/zwart

Scherm
•
•
•
•

Achtergrondverlichting: nee
Schermdiameter: 38 mm (1,5")
Resolutie: 112 x 112 pixels
Type: Dot-matrix-LCD

Milieuspecificaties

• Loodvrij gesoldeerd product

Power

• Batterijen meegeleverd
• Levensduur batterij: tot 30 uur in LPopnamemodus
• Batterijtype: AAA/LR03 alkaline
• Aantal batterijen: 2
• Oplaadbaar: nee

Opslagmedia

Connectiviteit

• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Microfoon: 3,5 mm, Ingebouwde microfoon,
Microfoonaansluiting
• Micro SD-kaartaansluiting
• USB: High-speed USB 2.0

Gemak
•
•
•
•

Firmware-upgrade mogelijk
Direct opnemen met één druk op de knop
Blokkering van toetsenpaneel
Verschillende talen: Engels, Frans, Duits, Spaans,
Italiaans, Russisch, Pools, Chinees (vereenvoudigd)
• Geoptimaliseerd voor memo's
• Variabele afspeelsnelheid

• Capaciteit ingebouwd geheugen: 2 GB
• Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
• Geschikt voor massaopslag

Systeemvereisten

• Vrije USB-poort
• Besturingssysteem: Linux, Windows 7 (32-/64bits), Windows Vista (32-/64-bits), Windows XP
(32-bits, SP2+), Mac OS X

Afmetingen van het product

• Afmetingen van product (B x H x D):
4 x 11,2 x 1,9 cm
• Afmetingen van product (B x H x D):
1,6 x 4,4 x 0,7 inch
• Gewicht: 0,055 kg
• Gewicht: 0,121 lb
•
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