
Exceptionell inspelning, kan 
överföras och delas direkt
Spela in varje möte med en utmärkt, bullerfri ljudkvalitet. Placera helt enkelt 
360°-mikrofonen och starta inspelningen. Nu spelas alla röster in oavsett vilken 
riktning de kommer ifrån.

Utomordentlig ljudkvalitet

• 360° inspelning för en perfekt inspelning av möten

• Inspelning i MP3 för att enkelt kunna spela upp och dela filerna med andra

• 24 bit/96 kHz kvalitetsinspelning för att få med varje detalj

• 8 GB inbyggt minne för upp till 88 dagars inspelning

Enkel och intuitiv användning

• Uppladdningsbart Li-polymer batteri för extra långa inspelningar

• Fodral och smidigt system för justering av kabelns längd

• Kostnadsfri smartphoneapp som fungerar som fjärrkontroll

• Smartphoneapp för enkel delning av inspelningar

Utformad för dig

• Stor färgdisplay för tydlig information om inspelningen

• Ljudscener för optimerade ljudinställningar beroende på inspelningssituationen

• Smarta inspelnings- och uppspelningsfunktioner för bästa inspelningsresultat

No 1 in SPS global 
customer satisfaction 

survey 09/2017.

Diktafon 

Med 360° mötesmikrofon

Lång batteritid

8 GB och minneskortplats

App för fjärrkontroll och 

överföring av ljudfiler
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Viktiga egenskaper Highlights

VoiceTracer diktafon

360° inspelning

Den innovativa mikrofonen spelar in allas 

idéer i utmärkt ljudkvalitet oavsett var de 

sitter runt bordet. Mötesmikrofonen använder 

ett dynamiskt akustiskt tryck för att ge ett 

utmärkt och inspelningskvalitet med full 360 ° 

ljudupptagning.

MP3 inspelning

MP3

Spela in dina inspelningar i MP3-format. Det 

populära filformatet gör det möjligt att spela 

upp ljudfilerna i princip var som helst och att 

dela dem med andra.

24 bit/96 kHz inspelning

24bit/
96kHz

VoiceTracer spelar in ljud i spektakulära 24 bit 

/ 96 kHz. Denna okomprimerade inspelning 

ser till att varje takt spelas in så naturligt som 

möjligt och med så skarp ljudkvalitet som det 

bara går.

8 GB inbyggt minne

8 GB

Spela in och lagra upp till 88 dagars 

kontinuerlig inspelning tack vara det 8 

GB inbyggda minnet. Ett minneskortplats 

(microSD) med stöd för upp till 32 GB extra 

utrymme, garanterar i praktiken obegränsad 

inspelningskapacitet.

Extra lång batteritid

Det inbyggda högkapacitets Li-polymer 

batteriet kan enkelt laddas via standard 

USB-C anslutning. Detta möjliggör utökad 

batteritid för extra långa inspelningar på 

upp till 36 timmar, vilket garanterar att din 

diktafon alltid kommer att vara redo när du 

vill använda den.

Smart fodral och kabellagring

Kabellagringen i mötesmikrofonen gör 

det möjligt att justera längden på kabeln 

för att ditt bord alltid ska se snyggt och 

professionellt ut. Fodralet av hög kvalitet 

gör det möjligt att förvara och flytta din 

utrustning säkert.

Fjärrkontroll

Styr din ljudinspelare med din smartphone, 

även på ett lite längre avstånd. Philips 

VoiceTracer-appen gör inspelningar av t.ex. 

föreläsningar mycket så mycket enklare och 

mer bekväma. Du kan placera din diktafon 

långt fram i rummet nära högtalaren, sätta dig 

själv en bit bak och ha koll på inspelningen 

via appen.Philips VoiceTracer-appen laddas 

ner kostnadsfritt från Apple App Store eller 

Google Play Butik.

Enkel delning

Överför dina inspelningar direkt från din 

Philips VoiceTracer till din smartphone via

Wi-Fi och dela dem direkt med vänner 

och familj med Philips VoiceTracer app. Nu 

behöver du inte längre ansluta diktafonen 

med kabel för att överföra och dela ljudfiler.

Stor färgdisplay

Den stora färgdisplayen ger en bra skärpa, 

vilket gör det enklare att se och läsa allt 

direkt. Det lättanvända användargränssnittet 

har stöd för sju språk och är optimerad för en 

enkel och intuitiv användning.

DVT8110



Ljudscener

The Philips VoiceTracer comes with preset 

scenes which automatically adjust the 

recorder’s audio settings depending on what 

you want to record, whether it is notes, audio 

for speech recognition, interviews, lectures, 

music or meetings.

Smarta funktioner

Smarta inspelningsfunktioner gör det ännu 

enklare att få fantastiska inspelningsresultat. 

Förinspelningsfunktionen och tidsfunktionen 

säkerställer att du inte missar något som du 

vill spela in. Röstaktiverad inspelning är en 

bekväm funktion för handsfree-inspelning 

som gör en paus i inspelningen när du slutar 

att prata och fortsätter med inspelningen när 

du börjar prata igen.Inspelningar kan editeras 

genom att skriva över en del eller att lägga till 

en ny inspelning i slutet. Långa inspelningar 

kan delas automatiskt eller manuellt till 

separata filer för en enklare editering och 

delning. Smarta uppspelningsfunktioner, som 

t.ex. bokmärken och filter, gör det enklare 

och snabbare att hitta den inspelning som du 

letar efter.

Viktiga egenskaper Highlights

VoiceTracer diktafon DVT8110



Anslutningar

Hörlurar: 3,5 mm, impedans 16 Ohm eller mer

Mikrofon: 3,5 mm, stereouttag, impedans 

2kOhm

USB: typ C, High-speed USB 2.0

Trådlös anslutning

Kostnadsfri app för fjärrkontrol och fildelning

Operativsystem som stöds: Android 

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

Wi-Fi-kommunikationsläge: personlig / mobil 

hotspot (internetdelning)

Wi-Fi standard: IEEE 802.11 b/g/n/e/i (2.4 

GHz)

Wi-Fi säkerhet: WPA/WPA2-PSK, WPS

Display

Typ: LCD färgdisplay

Bakgrundsbelysning

Diagonal skärmstorlek: 5 cm

Upplösning: 240 x 320 pixlar

Ljudinspelning

Inbyggd mikrofon: 2 rundfångande mikrofoner 

för stereoinspelning, 1 direktriktad mikrofon 

för inspelning av ljud på distans med zoom-

funktionaliteten

Inspelningsformat: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM 

(WAV)

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

192, 256, 320 kbps), PCM (22 kHz/16 bit, 44.1 

kHz/16 bit, 48 kHz/16 bit, 96 kHz/24 bit)

Ljudscener: Anteckningar, Taligenkänning, 

Intervju, Föreläsning, Möte, Musik, Video, 

Anpassad

Inspelningstid (inbyggt minne): 2147 tim (8 

kbps), 536 tim (32 kbps), 268 tim (64 kbps), 178 

tim (96 kbps), 134 tim (128 kbps), 89 tim (192 

kbps), 67 tim (256 kbps), 53 tim (320 kbps), 

24 tim (22 kHz/16 bit), 12 tim (44.1 kHz/16 bit), 

11 tim (48 kHz/16 bit), 3 tim (96 kHz/24 bit), 

24 tim (PCM, 22 kHz/16 bit), 12 tim (PCM, 44.1 

kHz/16 bit), 11 tim (PCM, 48 kHz/16 bit), 3 tim 

(PCM, 96 kHz/24 bit)

Förinspelningsläge: 5, 10, 15 sekunder

Filediteringsfunktioner: skriv över, 

sammanfoga

Automatisk delningsfunktion: 15, 30, 60 

minuter

Automatisk bokmärkesfunktion: 5, 10, 15, 30, 

60 minuter

Specifikationer
Bokmärkesfunktion: upp till 32 per fil

Röstaktiverad inspelning: upp till 25 nivåer

Starta inspelningen med ett enda knapptryck

Inspelningsövervakningsfunktion

Inspelningstimer

Vindfilter Limiter (attack tid/decay tid): sakta 

(32/128 ms), medium (16/64 ms), snabb (8/16 

ms)

Brusreducering

Högtalare

Högtalare uteffekt: 200 mW

Högtalare storlek: 11 x 15 mm

Frekvensåtergivning: 50–20,000 Hz

Lagringsmedier

Internminne: 8 GB

Typ av internminne: NAND Flash

Masslagringsklasskompatibel

Micro-SD kort support: upp till 32 GB

Musikuppspelning

Ljudförbättring: ClearVoice

Equalizer: Classic, Jazz, Pop, Rock

Uppspelningsläge: repetera fil, repetera allt, 

slumpmässig uppspelning

ID3 tag support

Variabel uppspelningshastighet

Filformat som stöds: MP3, WMA

Bekvämlighet

Stativfäste i metall

Firmware kan uppgraderas

Knapplås

Menyspråk: Engelska, Franska, Tyska, 

Spanska, Italienska, Ryska, Polska

Variabel uppspelningshastighet

Strömförsörjning

Batterityp: inbyggt uppladdningsbart Li-ion 

polymerbatteri

Batterikapacitet: 1000 mAh

Batteritid: up till 36 timmars inspelning (MP3, 

8 kbps)

Uppladdningsbart: ja

Uppladdningstid (full laddning): 3 timmar

Systemkrav

Ledig USB-port

Operativsystem: Windows 10/8/7, macOS, 

Linux 
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Design och finish

Färg(er): antracit / krom

Miljöspecifikationer

Produkt med blyfria lödningar

Mötesmikrofon

Kabellängd: 2 m

Anslutning: 3,5 mm

Design: Innovativ ljudtrycksupptagande 

design

Frekvensåtergivning: 30 - 18,000 Hz

Impedans: ca 2,2 kOhm @ 1 kHz

Nettovikt: 108 g

Fantommatning: 1,5 – 5 V/0,5 mA

Mått (B×D×H): 13 × 13 × 1,8 cm

Känslighet: -38 dBV

Typ: Elektrisk kondensatormikrofon

Förpackningens innehåll

DVT6110 diktafon

Snabbstartguide

USB-C kabel

360° mötesmikrofon med integrerad line-in 

kabel

Fodral

Storlek

Mått (B × H × D): 4.7 × 12.9 × 1.9 cm

Vikt: 93 g

GTIN-13: 0855971006533

VoiceTracer diktafon DVT8110


