
Výnimočné nahrávky, 
okamžité zdieľanie
Vďaka trom vysoko kvalitným mikrofónom môžete hudbu nahrávať vo 
výnimočnom rozlíšení a s fascinujúcim čistým zvukom. Diaľkové ovládanie 
umožňuje pohodlnú manipuláciu dokonca aj vzdialene. Tie najlepšie možnosti 
nahrávania hudby Hi-Fi. 

Špičková kvalita zvuku

• Tri Hi-Fi mikrofóny, ktoré zaručujú najkvalitnejšie nahrávanie hudby vo svojej triede

• Nahrávanie v kvalite 24 bitov/96 kHz, ktoré zachytí každý tón

• Nahrávanie vo formáte MP3 umožňujúce jednoduché zdieľanie súborov

 Jednoduché a intuitívne používanie

• 8 GB internej pamäte až na 88 dní nahrávania

• Nabíjacia lítium-iónová batéria na mimoriadne dlhé nahrávanie

• Bezplatná aplikácia pre smartfón na diaľkové ovládanie zvuku

• Aplikácia v smartfóne na jednoduché zdieľanie nahrávok

Dizajn priamo pre vás

• Veľký farebný displej na prehľadné zobrazenie informácií o stave nahrávania

•  Scenáre zvuku pre nahrávanie s automaticky zvolenými dokonalými nastaveniami 

zvuku v akejkoľvek situácii

• Inteligentné funkcie nahrávania a prehrávania umožňujúce dosahovať najlepšie 

možné výsledky nahrávania

Č. 1 v globálnom 
prieskume spokojnosti 

zákazníkov SPS 09/2017.

Záznamník zvuku

Na hudbu, prednášky 
a rozhovory

3 Hi-Fi mikrofóny 

Nahrávanie v kvalite 

24 bitov/96 kHz

Aplikácia na diaľkové 

ovládanie a zdieľanie

Závit na statív
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Hlavné funkcie

Záznamník zvuku VoiceTracer

Tri Hi-Fi mikrofóny

Na čo najprirodzenejšie nahrávanie zvuku 

s kvalitou ako zo štúdia je potrebných 

niekoľko kľúčových komponentov: veľký 

odstup signálu od šumu, vysoko dynamické 

mikrofóny na zachytenie tichých tónov aj 

hlasných bubnov, vysoko kvalitné uchytenie 

mikrofónu, aby sa nesnímali ruchy pri jeho 

uchopení, a výrazné oddelenie ľavého 

a pravého kanála, aby sa dosiahol efekt 

skutočného ľudského sluchu.

Nahrávanie v kvalite 24 bitov/96 kHz

24bit/
96kHz

VoiceTracer nahráva zvuk v úžasnej kvalite 

24 bitov/96 kHz. Táto nekomprimovaná 

nahrávka zaručuje, že zachytíte každý tón 

a dosiahnete maximálnu možnú prirodzenosť 

a čistotu zvuku.

Nahrávanie vo formáte MP3

MP3

Na nahrávanie môžete používať formát 

MP3. Tento obľúbený formát súborov 

umožňuje prehrávať súbory takmer kdekoľvek 

a jednoducho ich zdieľať s druhými. 

8 GB internej pamäte

8 GB

Vďaka 8 GB internej pamäte môžete zachytiť 

a uchovávať až 88 dní nepretržitého 

nahrávania. Slot na pamäťovú kartu microSD 

s kapacitou až 32 GB pridanej pamäte 

zaručuje takmer neobmedzenú nahrávaciu 

kapacitu.

Výnimočne dlhá výdrž batérie

Veľkokapacitná lítium-iónová 

polymérová batéria sa jednoducho nabíja 

prostredníctvom štandardného konektora 

USB C. Tým je zaručená nadštandardná 

výdrž batérie, ktorá umožňuje nahrávanie až 

36 hodín, takže máte istotu, že záznamník je 

pripravený na prácu vždy, keď ste aj vy.

Diaľkové ovládanie

Záznamník zvuku môžete diaľkovo ovládať 

pomocou smartfónu dokonca aj vzdialene. 

Vďaka aplikácii Philips VoiceTracer je 

nahrávanie podujatí, ako sú prednášky, oveľa 

jednoduchšie a pohodlnejšie. Záznamník 

môžete umiestniť do prednej časti miestnosti 

do blízkosti rečníka, sadnúť si dozadu a aj 

odtiaľ nahrávanie pohodlne ovládať bez 

prerušovania prednášky. Aplikáciu Philips 

VoiceTracer je možné bezplatne stiahnuť 

z obchodu Apple App Store alebo Google 

Play Store.

Jednoduché zdieľanie

Nahrávky môžete zo záznamníka Philips 

VoiceTracer prenášať priamo do smartfónu 

prostredníctvom pripojenia Wi-Fi a môžete 

ich okamžite a pohodlne zdieľať s priateľmi 

a rodinou prostredníctvom aplikácie Philips 

VoiceTracer. Záznamník už netreba pripájať 

k PC pomocou kábla, aby ste preniesli súbory 

a zdieľali ich.
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Hlavné funkcie

Záznamník zvuku VoiceTracer

Veľký farebný displej

Veľký farebný displej zaisťuje ostrý obraz, 

takže na ňom na prvý pohľad ľahko uvidíte 

a prečítate všetko dôležité. Prehľadné 

používateľské rozhranie podporuje sedem 

jazykov a je optimalizované pre jednoduché 

a intuitívne používanie.

Scenáre zvuku

Philips VoiceTracer sa dodáva 

s prednastavenými scenármi, ktoré 

automaticky upravujú nastavenia zvuku 

záznamníka v závislosti od toho, čo chcete 

nahrávať, či už sú to poznámky, zvuk na 

rozpoznávanie hlasu, rozhovory, prednášky, 

hudba alebo schôdzky.

Inteligentné funkcie

Vďaka inteligentným funkciám nahrávania je 

ešte ľahšie dosahovať fascinujúce výsledky 

záznamu zvuku. Funkcie predbežného 

nahrávania a časovača zaisťujú, aby vám 

neunikol ani okamih. Nahrávanie aktivované 

hlasom predstavuje pohodlnú funkciu 

nahrávania bez ovládania rukami, ktorá 

nahrávanie pozastaví, keď prestanete 

rozprávať, a automaticky bude pokračovať, 

keď znova prehovoríte. Nahrávky je možné 

upravovať prepísaním ich častí alebo 

pridaním novej nahrávky na koniec. Dlhé 

nahrávky je možné automaticky alebo ručne 

rozdeľovať na samostatné súbory, ktoré 

sa ľahšie upravujú alebo zdieľajú. Vďaka 

inteligentným funkciám prehrávania, ako 

sú záložky alebo filtre, tiež môžete ľahšie 

a rýchlejšie nájsť nahrávku, ktorú hľadáte.
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Možnosti pripojenia

Slúchadlá: 3,5 mm, impedancia 16 ohmov 

alebo viac

Mikrofón: 3,5 mm, stereo konektor, 

impedancia 2 kiloohmy

USB: vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0 

typu C

Možnosť bezdrôtového pripojenia

Bezplatná aplikácia na diaľkové ovládanie 

a zdieľanie

Podporované operačné systémy: Android 

9/8/7/6, iOS 12/11

Režim komunikácie prostredníctvom 

pripojenia Wi-Fi: osobný/mobilný prístupový 

bod v smartfóne (tethering)

Štandard pripojenia Wi-Fi: IEEE 802.11 

b/g/n/e/i (len 2,4 GHz)

Zabezpečenie pripojenia Wi-Fi: WPA/WPA2-

PSK, WPS

Displej

Typ: farebný displej LCD

Podsvietenie

Uhlopriečka displeja: 2 palce/5 cm

Rozlíšenie: 240 × 320 pixelov

Záznam zvuku

Interný mikrofón: 2 všesmerové mikrofóny 

na nahrávanie stereo, 1 smerový mikrofón na 

vzdialené nahrávanie s priblížením

Formáty nahrávok: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM 

(WAV)

Kvalita nahrávok: MP3 (8, 32, 64, 96, 128, 

192, 256, 320 kb/s), PCM (22 kHz/16 bitov, 

44,1 kHz/16 bitov, 48 kHz/16 bitov, 

96 kHz/24 bitov)

Scenáre zvuku: poznámka, rozpoznávanie 

reči, rozhovor, prednáška, schôdzka, hudba, 

video, vlastný

Technické údaje

Záznamník zvuku VoiceTracer

Čas nahrávania (interná pamäť): 2147 h (MP3, 

8 kb/s), 536 h (MP3, 32 kb/s), 268 h (MP3, 

64 kb/s), 178 h (MP3, 96 kb/s), 134 h (MP3, 

128 kb/s), 89 h (MP3, 192 kb/s), 67 h (MP3, 

256 kb/s), 53 h (MP3, 320 kb/s), 24 h (PCM, 

22 kHz/16 bitov), 12 h (PCM, 44,1 kHz/16 bitov), 

11 h (PCM, 48 kHz/16 bitov), 3 h (PCM, 

96 kHz/24 bitov)

Režim predbežného nahrávania: 

vyrovnávacia pamäť na 5, 10, 15 sekúnd

Funkcia úpravy súborov: prepísanie, 

pripojenie na koniec

Funkcia automatického rozdeľovania: 15, 30, 

60 minút

Funkcia automatických záložiek: 5, 10, 15, 30, 

60 minút

Funkcia záložiek: až 32 na jeden súbor

Nahrávanie aktivované hlasom: 25 úrovní

Okamžité zapnutie nahrávania jedným 

dotykom

Funkcia monitorovania záznamu

Časovač nahrávania

Filter zvukov vetra

Obmedzovač (reakčný čas/čas zníženia): 

pomalý (32/128 ms), stredný (16/64 ms), 

rýchly (8/16 ms)

Redukcia šumu

Reproduktor

Výstupný výkon reproduktora: 200 mW

Rozmery reproduktora: 11 × 15 mm

Frekvenčný rozsah: 50 až 20 000 Hz

Pamäťové médium

Kapacita internej pamäte: 8 GB

Typ internej pamäte: NAND Flash

Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové 

zariadenie

Slot na kartu Micro SD: až 32 GB

Prehrávanie hudby

Zvyšovanie kvality zvuku: ClearVoice

Ekvalizér: klasická hudba, džez, pop, rock

Režim prehrávania: opakovanie súboru, 

opakovanie všetkých, náhodné

Podpora značiek ID3

Možnosť zmeny rýchlosti prehrávania

Podporované formáty súborov: MP3, WMA

Pohodlné ovládanie

Kovový závit na statív

Možnosť upgradu firmvéru

Zámok klávesnice

Podpora jazykov: angličtina, francúzština, 

nemčina, španielčina, taliančina, ruština, 

poľština

Možnosť zmeny rýchlosti prehrávania

Napájanie

Typ batérie: vstavaná nabíjacia lítium-iónová 

polymérová batéria

Kapacita batérie: 1000 mAh

Výdrž batérie: až 36 hodín nahrávania (MP3, 

8 kb/s)

Možnosť nabíjania: áno 

Čas nabíjania (úplné nabitie): 3 hodiny

Požiadavky na systém

Voľný port USB

Operačný systém: Windows 10/8/7, macOS, 

Linux 

Dizajn a povrchová úprava

Farby: antracitová/chrómová

Ekologické špecifikácie

Spájkované bezolovnatou spájkou

Obsah balenia

Záznamník

Stručná úvodná príručka

Kábel USB-C

Rozmery produktu

Rozmery produktu (Š × H × V): 4,7 × 12,9 × 1,9 cm

Hmotnosť: 93 g

GTIN-13: 0855971006496

Dátum vydania 2019-08-22
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www.philips.com/dictation
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