
Enkel inspelning av anteckningar
med 4 GB lagringsutrymme

Voice Tracer 1200 är den perfekta inspelningsenheten för registrering av anteckningar, tankar och 
idéer oavsett var du är. Tack vare microSD-kortplatsen kan du utöka lagringsutrymmet till 32 GB.

Överlägsen ljudinspelning
• Röstaktivering för hands-free inspelning

En enkel och intuitiv upplevelse
• Plug & Play (PC och Mac)
• Bakgrundsbelyst display för enkel filnavigering

Utformad för dig
• 4 GB inbyggt minne för extra många inspelningstimmar
• MicroSD-kortplats för praktiskt taget obegränsade inspelningar
• Extra lång batteritid för längre inspelningar 

Philips Voice Tracer
digital 
ljudinspelningsenhet 
med 4 GB 
lagringsutrymme

DVT1200

Spela in anteckningar



Viktiga egenskaper

DVT1200Philips Voice Tracer digital inspelningsenhet

Röstaktiverad inspelning

Den röstaktiverade inspelningen är en
användarvänlig funktion som gör att du kan diktera
utan att hålla i enheten. När du aktiverar den
startas inspelningen automatiskt så snart du börjar
prata och stoppas när du tystnar.

Plug & Play

Anslut bara din inspelningsenhet till din PC eller 
Mac och för enkelt över ljudfilerna till din dator.

Stor bakgrundsbelyst display

Den stora grafiska bakgrundsbelysta displayen
gör det enkelt att på ett ögonblick se all viktig
filinformation, även vid dåliga ljusförhållanden.

4 GB inbyggt minne

Med det 4 GB inbyggda minnet kan
inspelningsapparaten lagra många dagars
oavbruten inspelning.

MicroSD-kortplats

Få praktiskt taget obegränsad inspelnings- och
lagringskapacitet med microSD-kortplatsen med
minnesplats för upp till 32 GB extra.

Extra lång batteritid

Batteriet klarar av inspelningar på upp till 42 
timmar.



Anslutningar
• Hörlurar: 3,5 mm
• Line-in
• USB: USB 2.0 High-speed

Skärm
• Typ: punktmatris LCD
• Upplösning: 112 x 112 pixlar
• Diagonal skärmstorlek: 33 mm
• Menyspråk: Engelska, Franska, Tyska, Spanska, 

Italienska, Ryska, Polska

Lagringsmedier
• Internminne: 4 GB
• Typ av internminne: NAND Flash
• Masslagringsklasskompatibel
• SD kort support: upp till 32 GB

Ljudinspelning
• Inbyggd mikrofon: 1-kanal
• Inspelningsformat: WAV (ADPCM and PCM)
• Inspelningslägen: HQ (PCM), SP (PCM), LP
• (ADPCM))
• Samplingsfrekvens: 24 kHz (PCM/SHQ), 8 kHz 

(HQ), 8 kHz (SP/LP)
• Bithastighet: 384 kbps (PCM), 128 kbps (PCM), 32 

kbps (ADPCM)
• Inspelningstid (internt minne): 23 timmar (HQ), 

68 timmar (SP), 270 timmar (LP)

Ljud
• Frekvensåtergivning: 750Hz – 18KHz
• Högtalartyp: round
• Högtalardiameter: 28 mm

Användarvänlig
• Starta inspelningen med ett enda knapptryck
• Röstaktiverad inspelning
• Knapplås
• Firmware kan uppgraderas
• Variabel uppspelningshastighet
• Optimerad för anteckningar
• Mikrofonkänslighet: hög/låg
• Tidsinställd inspelning
• Line-in
• Klocka
• Display för återstående tid
• Brusreducering
• Fillås
• Index (upp till 10)
• A-B repetera uppspelning

Specifikationer

DVT1200Philips Voice Tracer digital inspelningsenhet

Strömförsörjning
• Batteritid: upp till 42 timmar
• Batterityp: 2 x AAA batterier
• Antal batterier: 2 st
• Batterier medföljer

Systemkrav
• Ledig USB-port
• Operativsystem: Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS 

10.8/10.7

Storlek
• Mått (B × H × D): 108 × 37 × 19 mm
• Vikt: 49 g

Design och finish
• Färg(er): Mörk silver & svart

Förpackningens innehåll
• Voice Tracer ljudinspelningsenhet
• 2 × AAA batterier
• USB-kabel
• Snabbstartsguide
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