Sonority
• Windows en Macintoshcompatibel
• bewerking van Waveformdata (bewerking van
meerdere tracks, inclusief
knippen en plakken)
• Webservices
(RSS-informatie,
podacastkanalen,
firmware-update, softwareupdate en -upgrade)

• optionele plugin voor
muziekbewerking
(extra functies: geen
beperkingen voor
meerdere tracks, meer dan
20 geavanceerde effecten,
beheer van meerdere
audiobestanden)

• Bladeren door
audiobestanden
• Lineaire PCMondersteuning

• optionele upgrade naar
Sonority Plus (extra
functies: ondersteuning
voor het instellen van
het opnamemenu, het
schrijven van audio-cd's
en het coderen van mp3bestanden)

Audiobeheersoftware
Dankzij de Olympus Sonority-software die bij de Olympus Digital Voice Recorder wordt geleverd, kunt u uw recorder op een
pc aansluiten en uw audio-bestanden overzetten, beheren en bewerken. Er is een breed scala aan functies dat u helpt bij
geluidsopnames en bij een snelle en gemakkelijke bewerking daarvan. Olympus Sonority-software biedt ook verschillende
webdiensten zoals RSS Informatie en Podcast kanalen. De Plus-versie die u online kunt kopen, voegt hier bovendien nog
MP3 bewerking en een audio-cd schrijffunctie aan toe. In aanvulling op de Plus-versie kan een Music Editing Plugins worden
aangeschaft die meer dan 20 geavanceerde extra effecten en meerdere soorten trackbewerking mogelijk maakt. Window- en
Macintosh-gebruikers zijn welkom en Macintosh wordt volledig ondersteund.

Specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.

Specificaties
Weergave- of opnamefuncties
Audiocodecs Afspelen

MP3
WAV
WMA

Regeling voor
snelheid / toon / NC /
volume
Regeling tijdsduur

Ja

Indicatie van het
opnamevolume
Indicatie van het
afspeelvolume
FF, REW, SKIP
(vooruit, terug,
overslaan)
Realtime teller

Ja

Delen van bestanden
knippen of wissen
Indexmarkeringen

Ja

Meerdere tracks

Ja

Audio- en mp3-cd's
maken

(met optionele online

Intro scan

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

upgrademogelijkheid)

Lijst met opnamen
Padinstelling voor
afzonderlijke mappen
Mappen hernoemen

Ja

Submappen
aanmaken
Audiobestanden
samenvoegen
Audiobestanden
splitsen
Audiobestanden
importeren en
exporteren

Ja

Workflow

Automatische
download wanneer u
het apparaat aansluit
Originele bestanden
worden automatisch
gewist na downloaden
Regels opstellen voor
podcastupdates
Tijd van de digitale
voicerecorder
synchroniseren met
die van de pc

Ja

Ja

Ja
Ja

Gebruikersinstellingen
Menubalk aanpassen

Ja

Softwarebeheer

Automatische
Ja
software- en firmwareupdates

Talen

Menutalen

Ja

Ja
Ja
Ja

Hardwareconfiguratie
Apparatuuraanpassingen
Ja

Specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.

Engels, Duits, Frans, Spaans,
Italiaans, Russisch

