
Výnimočná kvalita nahrávok 
s plne stereofónnym zvukom
Philips VoiceTracer 2050 je dokonalý záznamník zvuku vo forme poznámok, 
nápadov a myšlienok na cestách. Vďaka špičkovej kvalite zvuku, dlhej výdrži 
batérie a veľkej pamäti s možnosťou rozšírenia ide o ideálnu alternatívu 
k nahrávaniu pomocou smartfónu.

Špičková kvalita záznamu hlasu

• Dva vysoko kvalitné stereo mikrofóny zaisťujúce vynikajúcu kvalitu zvuku

• Nahrávanie stereo vo formátoch MP3 a PCM zaručujúce jasný zvuk pri prehrávaní 

a jednoduché zdieľanie súborov

Jednoduché a intuitívne používanie

• Rýchle pripojenie a používanie nevyžaduje žiadnu inštaláciu 

• Podsvietený displej uľahčujúci prácu so súbormi v horších svetelných podmienkach 

Dizajn priamo pre vás

• 8 GB úložiska v internej pamäti na mimoriadne dlhé nahrávanie

• Slot na pamäťovú kartu Micro SD umožňujúcu takmer neobmedzené nahrávanie

• Nabíjacia lítium-polymérová batéria na mimoriadne dlhé nahrávanie 

• Rádio FM, vďaka ktorému môžete na cestách počúvať svoje obľúbené skladby

Č. 1 v globálnom 
prieskume spokojnosti 

zákazníkov SPS 09/2017.

Záznamník zvuku

Na poznámky a nápady

Vysoko kvalitné mikrofóny

Nahrávanie stereo vo 

formátoch MP3 a PCM

Výdrž batérie 50 hodín

8 GB pamäte a slot na 

pamäťovú kartu
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Hlavné funkcie
Vysoko kvalitné stereo mikrofóny 

Dva vysoko kvalitné stereo mikrofóny zaisťujú 

krištáľovo čistý zvuk poznámok, nápadov 

a myšlienok nahraných na cestách. 

Nahrávanie vo formátoch MP3 a PCM

MP3
PCM

Na nahrávanie môžete používať stereo formát 

MP3 alebo PCM. Obľúbený formát súborov 

MP3 umožňuje prehrávať súbory takmer 

kdekoľvek a jednoducho ich zdieľať s druhými. 

Formát PCM (WAV) umožňuje vytvárať stereo 

nahrávky bezstratového a nekomprimovaného 

zvuku s kvalitou zvuku zodpovedajúcou 

diskom CD.

Okamžité pripojenie a používanie

Záznamník nevyžaduje žiadnu špeciálnu 

inštaláciu. Stačí ho pripojiť k PC alebo Macu, 

a hneď môžete súbory prehrávať alebo ich 

preniesť do počítača. 

Veľký podsvietený displej

Na veľkom podsvietenom displeji hneď vidíte 

všetky dôležité informácie o súbore. Vďaka 

tomu je práca so súbormi jednoduchšia aj 

v horších svetelných podmienkach.

8 GB internej pamäte

8 GB

Vďaka 8 GB internej pamäte dokáže záznamník 

zachytiť niekoľko dní nepretržitého nahrávania.

Slot na pamäťovú kartu Micro SD

Takmer neobmedzená kapacita nahrávania 

vďaka slotu na pamäťovú kartu Micro SD, ktorý 

podporuje až 32 GB pridanej pamäte.

Záznamník zvuku VoiceTracer DVT2050

Výnimočne dlhá výdrž batérie

Veľkokapacitná lítium-polymérová batéria 

sa jednoducho nabíja prostredníctvom 

štandardného konektora Micro USB. Tým je 

zaručená nadštandardná výdrž batérie, ktorá 

umožňuje nahrávanie až 50 hodín, takže máte 

istotu, že záznamník je pripravený na prácu 

vždy, keď ste aj vy.

Nahrávanie z rádia FM

Počúvajte svoje obľúbené programy z rádia 

FM, kedykoľvek a ako často chcete. Stačí 

aktivovať funkciu nahrávania, keď sa ozvú 

vaše obľúbené rozhlasové programy, a prístroj 

VoiceTracer zaznamená rozhlasové vysielanie 

vo formáte MP3.



Možnosti pripojenia

Slúchadlá: 3,5 mm, impedancia 16 ohmov 

alebo viac

Linkový vstup

USB: vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0

Displej

Typ: LCD s bodovou maticou

Rozlíšenie: 112 × 112 pixelov

Uhlopriečka displeja: 33 mm

Podpora jazykov: angličtina, francúzština, 

nemčina, španielčina, taliančina, ruština

Pamäťové médium

Kapacita internej pamäte: 8 GB

Typ internej pamäte: NAND Flash

Veľkokapacitné úložisko USB

Slot na kartu Micro SD: až 32 GB

Záznam zvuku

Interný mikrofón: stereo

Formáty nahrávok: WAV (PCM), MP3

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

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

Frekvencia vzorkovania: 48k, 32k, 12k, 8k

Dátový tok: 1536 kb/s (WAV), 384 kb/s (WAV), 

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

Čas nahrávania (interná pamäť): 12 h (režim 

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

(režim SP), 2370 h (režim LP)

Citlivosť mikrofónu: vysoká/nízka

Časovač nahrávania

Okamžité zapnutie nahrávania jedným 

dotykom

Nahrávanie aktivované hlasom

Nahrávanie z rádia FM

Zvuk

Typ reproduktora: kruhový

Priemer reproduktora: 28 mm

Prehrávanie hudby

Prehrávanie súborov MP3 

Podporovaný dátový tok: 8 až 320 kb/s 

Tuner

Automatické digitálne ladenie

Pásma tunera: stereo FM

Frekvenčný rozsah: 87,5 až 108 MHz

Technické údaje
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Pohodlné ovládanie

Zámok klávesnice

Možnosť upgradu firmvéru

Možnosť zmeny rýchlosti prehrávania

Hodiny s reálnym časom

Znižovanie miery šumu

Zámok súborov 

Register (až 10 položiek)

Opakovanie A-B

Napájanie

Typ batérie: vstavaná nabíjacia lítium-iónová 

batéria

Výdrž batérie: až 50 hodín nahrávania (MP3, 

128 kb/s) 

Kapacita batérie: 1300 mAh

Možnosť nabíjania: áno 

Čas nabíjania (úplné nabitie): 3 hodiny

Požiadavky na systém

Voľný port USB

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

Dizajn a povrchová úprava

Farby: čierna s prednou stranou z hliníka so 

svetlou kovovou farbou

Obsah balenia

Záznamník

Slúchadlá

Kábel USB

Stručná úvodná príručka

Rozmery produktu

Rozmery produktu (Š × H × V): 108 × 37 × 14 mm

Hmotnosť: 55 g
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