
Výjimečné nahrávky, 
dokonalý stereofonní zvuk
Philips VoiceTracer 2050 je dokonalý záznamník zvuku pro zachycování 
poznámek, nápadů a myšlenek za pohybu. Díky skvělé kvalitě zvuku, dlouhé 
výdrži baterie a velké rozšiřitelné paměti představuje ideální alternativu 
k nahrávání do smartphonu.

Špičkové nahrávání zvuku

• Dva vysoce kvalitní mikrofony poskytují skvělou kvalitu stereofonního zvuku.

• Záznam do stereofonního formátu MP3 nebo PCM zajišťuje vysokou kvalitu a snadné 

sdílení nahrávek.

Jednoduché a intuitivní ovládání

• Rychlé připojení plug-and-play nevyžaduje instalaci ovladačů ani softwaru. 

• Podsvícený displej usnadní ovládání v temném prostředí. 

Navrženo pro vás

• Do 8 GB vnitřní paměti se vejdou i extrémně dlouhé nahrávky.

• Slot pro paměťové karty Micro SD znamená nahrávání téměř bez omezení.

• Dobíjecí Li-pol baterie zajišťuje dlouhou dobu nahrávání. 

• Na FM rádiu můžete na cestách poslouchat své oblíbené stanice.

Číslo 1 v globálním 
průzkumu spokojenosti 
zákazníků SPS 09/2017.

Záznamník zvuku

Pro poznámky a nápady

Vysoce kvalitní mikrofony

Záznam do stereofonního 

formátu MP3 a PCM

50 hodin výdrže baterie

8 GB paměti a slot pro 

paměťovou kartu
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Hlavní přednosti
Vysoce kvalitní stereofonní mikrofony 

Dva vysoce kvalitní mikrofony poskytují 

křišťálově čistý zvuk při zaznamenávání 

poznámek, nápadů nebo myšlenek na cestách. 

Záznam do formátu MP3 a PCM

MP3
PCM

Své nahrávky můžete uložit do stereofonního 

formátu MP3 nebo PCM. Rozšířený 

formát MP3 vám umožní přehrát vaše 

soubory v podstatě kdekoli a snadno je 

sdílet s ostatními. Formát PCM (WAV) 

umožňuje ukládat stereofonní nahrávky do 

nekomprimovaného bezeztrátového tvaru 

v kvalitě CD.

Plug-and-play

Záznamník nevyžaduje žádnou instalaci 

softwaru. Jednoduše připojte záznamník k PC 

nebo Macu a přehrávejte své nahrávky nebo je 

rovnou přeneste do počítače. 

Velký podsvícený displej

Na velkém displeji s podsvícením uvidíte 

všechny potřebné informace zřetelně a na 

první pohled. Navigace je díky tomu snadná, 

a to i v temném prostředí.

8 GB vestavěné paměti

8 GB

Do 8 GB vnitřní paměti se vejde mnoho dnů 

nepřetržitého záznamu.

Slot pro paměťovou kartu Micro SD

Délka nahrávání je v podstatě neomezená díky 

slotu pro paměťové karty SD do velikosti 32 

GB.
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Zvlášť dlouhá výdrž baterie

Velkokapacitní Li-pol baterie se snadno 

nabíjí přes standardní konektor Micro USB. 

To zaručuje prodlouženou dobu nahrávání 

až 50 hodin, takže záznamník bude pro vás 

připraven, kdykoli ho budete potřebovat.

Nahrávání z FM rádia

Užijte si své oblíbené stanice kdykoli a tak 

často, jak se vám zlíbí. Jednoduše zapněte 

nahrávání, jakmile začne váš oblíbený pořad, 

a VoiceTracer zvuk z rádia nahraje do formátu 

MP3.



Možnosti připojení

Sluchátka: 3,5 mm, impedance 16 Ohmů nebo 

více

Linkový vstup

USB: USB 2.0 high-speed

Displej

Typ: Maticový displej LCD

Rozlišení: 112 × 112 pixelů

Úhlopříčka displeje: 33 mm

Podpora různých jazyků: Angličtina, 

francouzština, němčina, španělština, italština, 

ruština

Paměťové médium

Kapacita vestavěné paměti: 8 GB

Typ vestavěné paměti: NAND Flash

Velkokapacitní úložiště USB

Slot na karty Micro SD až do 32 GB

Záznam zvuku

Vestavěný mikrofon: stereo

Formát nahrávek: WAV (PCM), MP3

Režimy záznamu: PCM (WAV), N.C. (WAV), HQ 

(MP3), SP (MP3), LP (MP3)

Vzorkovací frekvence: 48, 32, 12, 8 kHz

Datový tok: 1 536 kb/s (WAV), 384 kb/s (WAV), 

128 kb/s (MP3), 64 kb/s (MP3), 8 kb/s (MP3)

Doba záznamu (vestavěná paměť): 12 h (režim 

PCM), 50 h (režim N.C.), 148 h (režim HQ), 297 

h (režim SP), 2370 h (režim LP)

Citlivost mikrofonu: vysoká / nízká

Časovač nahrávání

Okamžité nahrávání jedním dotykem

Hlasem aktivované nahrávání

Nahrávání FM rádia

Zvuk

Typ reproduktoru: kruhový

Průměr reproduktoru: 28 mm

Přehrávání hudby

MP3 

Podporované datové toky: 8 až 320 kb/s 

Tuner

Automatické digitální ladění

Pásma tuneru: FM stereo

Frekvenční rozsah: 87,5 – 108 MHz

Specifikace
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Pohodlí

Zámek tlačítek

Možnost aktualizace firmwaru

Variabilní rychlost přehrávání

Hodiny reálného času

Potlačení hluku

Zámek souborů 

Index (až 10)

Opakování A-B

Napájení

Typ baterie: vestavěná nabíjecí Li-ion baterie

Výdrž baterie: až 50 hodin nahrávání (MP3, 

128 kb/s) 

Kapacita baterie: 1300 mAh

Nabíjecí: ano 

Doba nabíjení (úplné nabití): 3 hodiny

Požadavky na systém

Volný port USB

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

Design a povrchová úprava

Barvy: Hliníkově stříbrná kovová přední a zadní 

strana

Obsah balení

Záznamník

Sluchátka

Kabel USB

Stručná úvodní příručka

Rozměry výrobku

Rozměry výrobku (Š × V × H): 108 × 37 × 14 mm

Hmotnost: 55 g
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