
Perfect opnemen van memo’s

in stereo geluidskwaliteit

De Voice Tracer 2510 is uitstekend geschikt om onderweg memo’s, ideetjes 

en invallen op te nemen. Dankzij de twee microfoons wordt geluid in perfecte 

stereo kwaliteit opgenomen. Opnemen is snel en eenvoudig dankzij het grote 

kleurendisplay.

Superieure audiokwaliteit

• Stereo-opname met 2Mic voor uitstekende geluidskwaliteit

• MP3-opname voor duidelijk afspelen en eenvoudig bestanden delen

• Stemgestuurd voor handsfree opnemen

Gemakkelijk en intuïtief

• Eenknopsbediening voor direct opnemen

• Plug and play onder Windows, macOS en Linux

• Groot kleurendisplay voor eenvoudige, intuïtieve bediening

Voor u ontworpen

• 8 GB intern geheugen voor maximaal 88 dagen opnameduur

• Slot voor MicroSD geheugenkaart voor vrijwel onbeperkt opnemen

• Zoekfunctie op datum om opnames snel terug te vinden
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Highlights

Voice Tracer audiorecorder

8 GB intern geheugen

88 dagen continu opnemen en opslaan 

dankzij 8 GB intern geheugen.

Slot voor MicroSD geheugenkaart

Vrijwel onbeperkte opname- en 

opslagcapaciteit dankzij de aansluiting voor 

een microSD geheugenkaart voor maximaal 

32 GB extra geheugen.

Zoekfunctie op datum

Een tijdstempel met datum en tijd wordt aan 

elke opname toegevoegd, zodat u eenvoudig 

door de opnames kunt zoeken en bestanden 

terug kunt vinden. Opnames doorzoeken was 

nog nooit zo gemakkelijk.

Stereo-opname met 2Mic

De twee ingebouwde stereo microfoons zijn 

ontworpen voor heldere opname van spraak 

en onderdrukken van achtergrondgeluiden, 

zelfs in een rumoerige omgeving. Opname 

in hoge kwaliteit is van groot belang voor 

natuurgetrouw afspelen en een nauwkeurige 

spraakherkenning. 

MP3-opname

Neemt in MP3 op. Dankzij dit populaire 

bestandsformaat kunnen uw bestanden 

vrijwel overal worden afgespeeld en 

eenvoudig met anderen worden gedeeld.

Stemgestuurde opname

Stemgestuurd opnemen is erg handig voor 

handsfree opname. Als deze functie aan 

staat, begint de opname automatisch zodra u 

gaat spreken. De opname pauzeert als u stopt 

en gaat automatisch verder zodra u weer gaat 

spreken.

Eenknopsbediening

Mis geen enkel belangrijk moment. Als u de 

opnametoets indrukt en ingedrukt houdt, 

gaat het apparaat aan en begint de opname 

meteen, zodat u volledig geconcentreerd kunt 

blijven en niet meer op de recorder hoeft te 

letten.

Plug and play

Dankzij Plug and Play onder Windows, 

macOS en Linux kunt u snel met uw opnames 

werken zonder eerst extra software te 

installeren. De recorder wordt automatisch 

als verwisselbaar station weergegeven dat 

via USB aan uw computer aangesloten is. 

De recorder kan ook gebruikt worden om 

bestanden op te slaan, te delen of een back-

up te maken.

Groot kleurendisplay

Het grote kleurendisplay geeft een scherp 

beeld zodat alles in één oogopslag 

duidelijk te zien en te lezen is. De duidelijke 

gebruikersinterface is in acht talen 

beschikbaar en is geoptimaliseerd voor 

eenvoudig, intuïtief gebruik.
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Aansluitingen

Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Slot voor MicroSD-kaart

USB: Hoge snelheid USB 2.0

Display

Type: Lcd kleurendisplay

Achtergrondverlichting

Schermdiagonaal: 4,5 cm

Resolutie: 128 × 160 pixels

Audio-opname

Ingebouwde microfoon: stereo met hoge 

kwaliteit, weinig ruis

Opnameformaten: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM 

(WAV)

Opnamemodi: PCM 1411 kb/s, SHQ 192 kb/s, 

HQ 96 kb/s, SP 64 kb/s, LP 8 kb/s

Samplingfrequentie: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 

kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)

Bitrate: 8, 64, 96, 192, 1411 kb/s

Bestand overschrijven of uitbreiden

Opnamebewaking

Opnameduur: 2280 u (LP), 284 u (SP), 

190 u (HQ), 90 u (SHQ), 12 u (PCM)

Stille opname

Pre-recording

Geluid

Geluidsverbetering: ClearVoice

Frequentiebereik: 50–20.000 Hz

Signaal/ruisverhouding: > 60 dB

Uitgangsvermogen luidspreker: 110 mW

Doorsnede luidspreker: 28 mm

Opslagmedium

Interne opslag: 8 GB

Type interne opslag: NAND flash

Compatibel met massa-opslag

Specificaties

Voice Tracer audiorecorder

Gemakkelijk

Firmware-upgrades

Toetsenblokkering

In verschillende talen: Engels, Frans, 

Duits, Spaans, Italiaans, Russisch, Pools, 

vereenvoudigd Chinees

Variabele afspeelsnelheid

Indicator voor geluidsniveau

Stemgestuurde opname

Zoekfunctie op datum

Direct met één druk opnemen

Geoptimaliseerd voor memo’s

Systeemeisen

Vrije USB-poort

Besturingssysteem: Windows 10/8/7, 

macOS 10, Linux

Voeding

Batterijen meegeleverd

Levensduur batterijen: maximaal 50/25 uur 

in bij LP-opname (intern geheugen/microSD-

kaart)

Batterijtype: AAA/LR03 Alkaline

Aantal batterijen: 2

Oplaadbaar: nee

Milieuvriendelijk

Bevat geen loodhoudend soldeer

Design en afwerking

Kleur(en): Antraciet/chroom

Inhoud doos

Recorder

USB-kabel

2 AAA-batterijen

Snelstartgids

Afmetingen

Afmetingen (B × H × D): 4,5 × 11,3 × 2,0 cm

Gewicht: 79 g

EAN: 0855971006168
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