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MDH-SYSTEM
ul. Bajkowa 5, Lublin
tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235
e mail: info@mdh-system.pl

MINI DYKTAFON CYFROWY PENDRIVE 4 GB Odtwarzacz MP3 AK301
Numer produktu: 6640

Cena: 149.00 zł z VAT
(121.14 zł netto)

MINI DYKTAFON CYFROWY 4 GB Odtwarzacz MP3 AK301
Odtwarzacz MP3, rejestrator dźwięku , wbudowane radio FM

Nagrywanie nawet do 20 godzin na dobrej jakości baterii alkaicznej

Urządzenie jest czułym rejestratorem dźwięku, z możliwością odtwarzania muzyki zapisanej w formacie
Mp3. Cechuje się bardzo długim czasem pracy wynoszącym max 20 godz (w zależności od zastosowanej
baterii) nagrywania dźwięku w jakości nawet 192 kbps na jednej baterii AAA.
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Dzięki niewielkim rozmiarom możemy mieć go zawsze przy sobie, na spotkaniu, na uczelni, kolacji, w
pracy itp. Gdy zajdzie potrzeba użycia wystarczy włączyć urządzenie i gotowe.

Urządzenie może być stosowane również wszędzie tam, gdzie instalowanie drogich, a czasami dość
dużych gabarytowo podsłuchów nie wchodzi w grę. Wystarczy położyć dyktafon na biurku, szaﬁe, półce i
włączyć...

Ze względu na bardzo długi czas działania, nawet po długiej nieobecności w domu będziemy wiedzieć co
się w nim działo.

W komplecie z urządzeniem znajdują się również słuchawki do późniejszego dyskretnego
odsłuchania nagrań.
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Odsłuchanie nagrań odbywa się również poprzez podłączeniu urządzenia do portu USB dowolnego
komputera. Dyktafon zostaje rozpoznany jako pamięć przenośna, w której zapisane są wszystkie nagrania
dźwiękowe.

Główne zalety urządzenia:

-Dobra jakość dźwięku

-Długi czas pracy

-Może służyć jako pamięć przenośna, dyktafon,odtwarzacz MP3 itp.

-Łatwa obsługa

-Całkowite zarządzanie z poziomu menu dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi

-Wbudowane radio FM

-Obudowa antyscrath
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Do głównych ustawień zaliczyć można:

-ustawienie jakości nagrywania: 32kbps,64kbps,128kbps,192kbps

-rodzaj nagrywania: ciągłe

-Format nagrywania: WAV

Urządzenie może służyć jako przenośna pamięć zewnętrzna USB o pojemności zgodnej z zainstalowana
kartą pamięci.

Parametry urządzenia:

Model

Dyktafon /odtwarzacz Mp3

Czas działania na baterii

Do 20 godz na dobrej jakości baterii alkaicznej

Typ baterii

AAA (brak w komplecie)
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Rodzaj nośnika i pojemność

Slot kart micro SD do 32GB ( w komplecie 4 GB)

Czułość mikrofonu

Około 5-6m

Pole działania

Około 20-30m2

Format zapisu

WAV

Odtwarzanie plików

MP3,WAV

Rodzaj nagrywania

Ciągłe

Szybkość transmisji bitów

Max 192kbps

Wyświetlacz

LCD 1,5”

Pasmo przenoszenia

20Hz-20kHz

Wyjście słuchawkowe

Jack 3,5mm

Polskie MENU

TAK

Equalizer

TAK

Obsługa tagów (wyświetlanie tytułów,czasu...)

TAK

Przełącznik HOLD

TAK

Złącza do komunikacji z komputerem

Złącze USB

Waga

35g

Wymiary

95x30x20mm

Kolor obudowy i materiał z którego jest wykonana

Czarna/srebrna- plastik

Odporność na warunki zewnętrzne

Brak

Temperatura pracy

0-50 st.C

Zawartość opakowania

Dyktafon/odtwarzacz Mp3, słuchawki
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Zapraszamy do naszego sklepu internetowego www.mdh-system.pl
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