Philips Voice Tracer
digitale recorder

2 GB
Opnametijd van 283 uur

LFH0662

Optimaal notities nemen
Sta open voor de tijdgeest
De Philips Digital Voice Tracer 662 is een geavanceerd, stijlvol en praktisch hulpmiddel voor het plannen
van uw dagelijkse activiteiten. Twee gig aan geheugen, een handige alarmfunctie en een gratis microfoon
met bevestigingsclip. Voor het opnemen van notities en het afspelen van uw favoriete muziek.
Snel en eenvoudig
• Direct opnemen met één druk op de knop - van uitgeschakeld onmiddellijk naar opnamemodus
• Extra groot verlicht scherm voor een direct totaaloverzicht
• Organiseer uw bestanden op een snelle en eenvoudige manier met vier mappen
• USB-massaopslag verzekert optimale compatibiliteit
Geavanceerd
• Batterijen opladen via USB
• Opnemen met stemactivering om handsfree notities te maken
Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
• Lichtgewicht en ergonomisch ontwerp
• Genieten van MP3- en WMA-muziek
• Een extra grote luidspreker aan de voorzijde garandeert een kristalheldere weergave van uw
opname
• Reversmicrofoon, stereo oortelefoon en batterijen inbegrepen

LFH0662/00

digitale recorder

2 GB Opnametijd van 283 uur

Specificaties
Connectiviteit

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

Beeld/scherm

• Type: LCD
• Schermdiameter: 39 mm/1,5 inch
• Achtergrondverlichting

Opslagmedia

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

Audio opnemen

• Opname-indelingen: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM
• Opnamemodi: PCM (WAV/mono), SHQ (MP3/
mono), HQ (MP3/mono), SP (MP3/mono), LP
(MP3/mono), SLP (MP3/mono)
• Bitsnelheid: 705,6 kbps (PCM-modus), 192 kbps
(SHQ-modus), 64 kbps (HQ-modus), 48 kbps (SPmodus), 32 kbps (LP-modus), 16 kbps (SLP-modus)
• Opnametijd: 283 uur (SLP-modus), 141 uur (LPmodus), 94 uur (SP-modus), 70 uur (HQ-modus),
23 uur (SHQ-modus), 6,4 uur (PCM-modus)
• Samplefrequentie: 44,1 kHz (SHQ-modus), 22 kHz
(HQ-modus), 16 kHz (SP-/LP-/SLP-modus)

Audioweergave

• Compressie-indeling: MP3, WMA
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps
• WMA-bitsnelheden: 48 - 320 kbps (44 kHz), 64 192 (48 kHz), stereo
• Digital Rights Management: Geen ondersteuning
voor DRM

Kenmerken
Luidspreker

MP3/WMA muziekweergave

Vermogen

Opnemen met stemactivering

• Type luidspreker: Ingebouwde 30 mm ronde
dynamische luidspreker
• Uitgangsvermogen: 110 mW
• Batterijtype: AAA nikkelmetaalhydride, AAA/LR03
alkaline
• Oplaadbaar: Ja, via USB
• Levensduur batterij: 50 uur in LP-modus
• Batterijen meegeleverd

Systeemvereisten

• Besturingssysteem: Windows 7/Vista/XP/2000,
Mac OS X, Linux
• USB: Vrije USB-poort

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Afmetingen van het product

• Afmetingen van product (B x H x D):
3,9 x 10,7 x 1,8 cm
• Afmetingen van product (B x H x D):
1,5 x 4,2 x 0,7 inch
• Gewicht: 0,058 kg
• Gewicht: 0,128 lb

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: USB-kabel, halskoord,
stereohoofdtelefoon, reversmicrofoon, 2
oplaadbare AAA-batterijen, gebruikershandleiding
• Optionele accessoires: Microfoon/oortelefooncombi, Plug-in microfoon LFH9171, Microfoon met
stropdasclip LFH9173, Stereohoofdtelefoon
LFH2236
•

Sla uw muziekcollectie en gedownloade nummers op
in de Digital Voice Tracer. Het afspelen van WMAen MP3-muziekformaten wordt ondersteund.
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.

Batterijen opladen via USB

De batterijen van uw Voice Tracer kunnen via uw PC
worden opgeladen.

Extra groot verlicht scherm

Op het grote, grafische scherm ziet u alle belangrijke
informatie over een bestand dankzij de
achtergrondverlichting in één oogopslag, zelfs
wanneer er rondom u zeer weinig licht is.

Direct opnemen met één druk op de
knop

Houd de opnameknop kort ingedrukt om de Digital
Voice Tracer in te schakelen en direct met opnemen
te beginnen.

Reversmicrofoon

Een lichte headset ontworpen voor comfort tijdens
langdurig gebruik en een omnidirectionele revers
microfoon worden geleverd bij uw Voice Tracer. De
hoge opnamegevoeligheid van de microfoon biedt
uitstekende opnamekwaliteit terwijl de oortelefoon
zorgt voor kwaliteitsvolle weergave.

Licht ontwerp

Het toestel is klein en licht, u zult amper merken dat
u het bij zich heeft. Stop het in uw jaszak of tas, en
neem het overal met u mee. De duurzame behuizing
en het elegante, ergonomische ontwerp maken van
dit toestel een aantrekkelijke en snel onmisbare
metgezel.
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