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Dyktafon MQ-L500 w
powerbanku 3000 mAh
Cena

439,00 zł

Magazyn wysyłkowy

Dostępny

Czas dostawy

24 godziny Złóż zamówienie do godz. 14:00
i wybierz szybką płatność Przelewy24 lub
opcję płatności za pobraniem UPS, a
zamówiony towar otrzymasz już jutro!

Numer katalogowy

DYK-500

Opis
Urządzenie rejestrujące dźwięk wyposażone w czuły mikrofon, który zbiera głos z odległości 8-10 metrów. Pozostawione na
biurku może dyskretnie nagrywać bez wzbudzania zainteresowania otoczenia. Dyktafon pracuje w dwóch trybach - może
automatycznie rozpoczynać nagrywanie po wykryciu dźwięku, co znacznie oszczędza miejsce w pamięci i baterię. Może
również pracować w trybie ciągłym i nagrywać wszystko bez przerwy. Urządzenie posiada funkcjonalność powerbank 3000
mAh i może zasilać inne urządzenia.

Czas pracy: do 15 dni ciągłego nagrywania

Bardzo długi czas czuwania w trybie aktywacji głosem: do 105 dni

Czułość mikrofonu: rozmowa z 8-10 metrów

Jakość nagrania: bardzo dobra

Pojemna pamięć wystarczy na 570 godzin (16 GB)

Czas ładowania: 5 godziny
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Parametry i zestaw
Parametry techniczne:

zasięg mikrofonu

8-10 m

nośnik pamięci

wbudowana 16 GB

czas pracy

15 dni - nagr. ciągłe
150 dni - czuwanie

jakość nagrania

64 kbps

czas ładowania

5h

zasilanie

akumulator Li-Ion 3000 mAh 3,7 V

objętość nagrań

16 GB = 570 h

format zapisu

MP3

zakres częstotliwości

30 ÷ 11000 Hz

częstotliwość próbkowania

22000 Hz

podpis datą i godziną

tak

funkcjonalność powerbank

tak

mocowanie magnetyczne

tak

obudowa

plastik

wymiary

93 x 27 x 23 (mm)

waga

75 g

Zestaw zawiera:

dyktafonMQ-L500
magnes
łądowarka
instrukcję obsługi w języku polskim

Opis rozszerzony
Aktywacja głosem lub nagranie ciągłe
Rejestrator jest wyposażony w bardzo przydatną funkcję: Aktywacja głosem (VOX), co znacznie zwiększa możliwości jego
zastosowania. Nagranie ciągłe umożliwia wychwycenie nawet najcichszych dźwięków, które mogłyby nie wzbudzić aktywacji
na głos.
Najdłuższy czas pracy w kategorii
Zastosowany w urządzeniu akumulator umożliwia ciągłe nagrywanie przez 15dni lub 105 dni czuwania w trybie aktywacji
głosowej VOX. Ładowanie akumulatora odbywa się po podłączeniu urządzenia do dołączonej ładowarki i zajmuje 5 h.
Bardzo czuły mikrofon
Rejestruje dźwięk w bardzo dobrej jakości z odległości 8-10 m. Zastosowanie czułego mikrofonu zostało podyktowane
potrzebami klientów i pozwala na zarejestrowanie czystego głosu bez zakłóceń.
Efektywne wykorzystanie pamięci
We wbudowanej pamięci 16 GB można zapisać ponad 570 h rozmowy. Dzięki temu nie ma konieczności częstego zgrywania
danych z urządzenia do komputera. Urządzenie można wykorzystać jako pamięć USB.
Dyskrecja
Urządzenie nie wzbudza podejrzeń, tym bardziej że urządzenie może pracować jako powerbank.
Intuicyjna obsługa
Dyktafon jest bardzo łatwy i wygodny w obsłudze, korzystanie z niego nie wymaga specjalnego przygotowania.
Włączenie/wyłączenie urządzenia odbywa się za pomocą jednego przełącznika. Nagrania można skopiować bardzo szybko na
twardy dysk komputera jednym przeciągnięciem myszki.
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