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Nahrávanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vstavaná pamäť pre nahrávanie - 16 GB (viac ako 4 400 hodín záznamu)
Simultánny záznam do internej pamäte a na USB Flash
Automaticky detekuje vstupné zdroje a interné mikrofóny
Automatická kontrola záznamu (automatická citlivosť vstupu, útlm, nastavenie úrovne záznamu)
Flexibilné vzorkovacie frekvencie (44,1; 22,05; 11,025 kHz)
Flexibilná rýchlosť zapisovania do MP3 (320, 256, 160, 128, 64, 32, 16, 8 kbps)
Jednoduché vyhľadávanie nahrávok podľa parametrov nahrávky. Možnosť aktívnej filtrácie podľa veľkosti súboru
a pomocou ďalších parametrov záznamu
Nízkofrekvenčné filtrovanie hluku v miestnosti (možnosť nastavenia – štandardné, alebo maximálne)
Automatické spustenie záznamu (po zapnutí, alebo pri detekcií istej úrovne zvuku)
Aktivácia nahrávania „jedným dotykom“
Možnosť automatického pridania názvu spoločnosti/organizácie vrátane čísla súboru do označenia súboru
Možnosť zmenšenej veľkosti súboru (užitočné pre e-mailovú komunikáciu)
48V fantómové napájanie / 5 V pre 1/8 “konferenčné mikrofóny

Prehrávanie
•
•
•
•

Formáty prehrávania: WAV, MP3
Zaznamenané súbory sú automaticky pomenované podľa dátumu a času
Pohodlné ovládacie prvky rýchleho vyhľadávania dopredu a dozadu priamo na obrazovke
Presúvanie, kopírovanie, zálohovanie a mazanie súborov
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Ostatné funkcie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veľký farebný LCD dotykový displej (4,3 “uhlopriečka)
Okamžitá a rýchla možnosť vyhľadávania vlastností súborov ako aj prehľad týchto súborov
Zaheslovanie PIN-om zaisťuje súbory a chráni nastavenia PMR61
Funkcie šetriace čas na zálohovanie súborov do internej pamäte a na USB médiá
Programovateľné automatické mazanie súborov (podľa dátumu / času)
Automatická kontrola médií USB - pred nahrávaním kontroluje vhodnú rýchlosť zápisu podľa vloženého média
Automatický systém záložného napájania z batérie (nahrávanie pokračuje i v prípade, že dôjde k strate napájania
z elektrickej stiete)
Vstavaná automatická nabíjačka vložených batérií (Ni-MH AA batérie x 4)
Pohľad na display bez odleskov
Ochrana proti krádeži (systém uzamykania ako na prenosnom počítači)
Vstavaný reproduktor (počas nahrávania sa stlmí zvuk, aby sa zabránilo spätnej väzbe)

Vstupy / výstupy

Napájací zdroj

• Pripojenie flash disku (typ A) - USB 2.0
• Požiadavky na napájanie (240 V, 50/60 Hz)
• Pripojenie k počítaču (Micro USB) - USB 2.0
• Prevádzka na batériu až 5 hodín (4 x AA Ni-MH
• Symetrický mikrofónový / linkový vstup - XLR a 1/4
nabíjateľná / 2 700 mAh)
“kombinovaný (x 2)
• Prevádzka na batériu až 2,6 hodiny (4 x AA alkalická /
• Konferenčný mikrofónový vstup (3,5 mm x 2)
1300 mAh)
• Symetrický linkový výstup (XLR x 2)
• Aux vstup (RCA x 2)
• Linkový výstup (RCA x 2)
• Slúchadlový výstup (1/4 “) s ovládaním hlasitosti

Príslušenstvo

Rozmery a hmotnosť

•
•
•
•

• Veľkosť (mm) 196 x 60 x 144
• Hmotnosť (bez batérií) 1,04 kg

AC adaptér
Kábel USB (typ A do Micro B)
RCA audio kábel
Užívateľská príručka (PDF na CD ROM
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