Philips
Digital Voice Tracer

512 MB
33 hodin záznamu

LFH0600

Ideální způsob pořizování poznámek
Prostě si vzpomenout
Diktafon Philips Digital Voice Tracer 600 je digitální diktafon pro ty, kteří přemýšlí ve stoje.
Jednoduše začněte hovořit a o ostatní se postará Digital Voice Tracer. Proč byste hledali
tužku, když si můžete zaznamenat přesné poznámky rychlostí zvuku?
Rychlé a jednoduché
• Mimořádně velký displej pro okamžitý přehled
• Okamžité nahrávání stiskem jediného tlačítka – od vypnutí k nahrávání
• Uspořádejte své soubory snadno a rychle díky čtyřem složkám
• Velkokapacitní paměťové zařízení USB zaručuje maximální kompatibilitu
Pokročilý
• Nahrávka v populárním formátu MP3
• Rychlý přenos nahrávek a dat prostřednictvím vysokorychlostního připojení USB 2.0
• Hlasová aktivace nahrávání pro vytváření poznámek bez použití rukou
Zaměření na uživatele
• Lehký a ergonomický design
• Mimořádně velký přední reproduktor pro křišťálově čisté přehrávání hlasu
• Funkce přidržení zabraňuje nechtěnému zapnutí/vypnutí

LFH0600/00

Digital Voice Tracer

512 MB 33 hodin záznamu

Specifikace
Možnosti připojení

• Sluchátka: 3,5 mm
• Mikrofon: Zabudovaný mikrofon, Konektor
mikrofonu
• USB: Vysokorychlostní USB 2.0

Obraz/displej

• Typ: LCD
• Úhlopříčka obrazovky: 3,5 cm / 1,5"

Úložná média

• Kapacita zabudované paměti: 512 MB
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: Ano

Nahrávání zvuku

• Formáty nahrávání: MPEG1 layer 3 (MP3)
• Režimy nahrávání: HQ (MP3/mono), SP (MP3/
mono), LP (MP3/mono)
• Přenosová rychlost: 64 kb/s (režim HQ), 48 kb/s
(režim SP), 32 kb/s (režim LP)
• Doba nahrávání: 33,5 hodin (režim LP), 22 hodin
(režim SP), 16,5 hodin (režim HQ)
• Vzorkovací frekvence: 22 kHz (režim HQ), 16 kHz
(režim SP/LP)

Reproduktor

Přednosti
• Typ reproduktoru: Kulatý dynamický reproduktor
• Výstupní výkon: 110 mW

Hlasová aktivace nahrávání

• Baterie dodávány s přístrojem: Ano
• Typ baterie: AAA / LR03 alkalická
• Výdrž baterie: 30 hodin (režim LP)

Hlasová aktivace nahrávání představuje pohodlnou
funkci pro vytváření poznámek bez použití rukou. Jeli aktivována, dojde automaticky poté, co začnete
hovořit, k zahájení nahrávání. Nahrávání je
automaticky ukončeno poté, co přestanete hovořit,
a znovu se spustí, jakmile opět začnete hovořit.

Systémové požadavky

Mimořádně velký displej

Ekologické specifikace

Okamžité nahrávání stiskem jediného
tlačítka

Spotřeba

• Operační systém PC: Windows 2000 / XP / Vista,
Mac OS X, Linux
• USB: Volný port rozhraní USB
• Produkt pájený bez olova: Ano

Příslušenství

• Dodávané příslušenství: USB kabel, baterie,
uživatelský manuál
• Volitelné příslušenství: Kombinace mikrofon/
sluchátka, Externí mikrofon LFH9171, Mikrofon se
sponou LFH9173, Stereofonní sluchátka LFH2236

Rozměry výrobku

• Rozměry výrobku (Š x V x H): 4 x 11,8 x 1,8 cm
• Hmotnost: 0,06 kg
•

• Vestavěný reproduktor: 30 mm

Velký grafický displej umožňuje okamžitě zobrazit
všechny důležité informace o souboru

K zapnutí diktafonu Digital Voice Tracer a
okamžitému zahájení nahrávání stačí stisknout
tlačítko nahrávání a chvíli jej podržet.

Snadné uspořádání souborů

Diktafon Digital Voice Tracer podporuje až
99 nahrávek v každé z dostupných složek, čímž
umožňuje snadné a rychlé uspořádání souborů.

Lehké provedení

Je tak malý a lehký, že si ani nevšimnete, že jej máte
s sebou. Dejte jej do kapsy či batohu a vezměte jej
s sebou kamkoli. Odolný kryt a atraktivní
ergonomický design způsobí, že jej budete chtít brát
všude s sebou.

Velkokapacitní paměťové zařízení USB

Diktafon Voice Tracer nabízí jako velkokapacitní
paměťové zařízení USB pohodlný způsob ukládání,
zálohování a přenášení souborů. Diktafon Voice
Tracer lze k počítači připojit prostřednictvím USB a
nevyžaduje instalaci zvláštního softwaru. Diktafon
Voice Tracer je automaticky zobrazen jako
vyjímatelný disk a umožňuje snadné přetahování
souborů z a na jednotku.
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