DP‑311
• Gemakkelijk opnemen met
de MODE-knop
• Koppel gemaakte
opnamen aan een
kalender
• Grote microfoon en
luidspreker

• Gebruik een SD-kaart als
een soort cassettebandje
• Groot display met
gebruiksvriendelijke
knoppen
• Batterij met een lange
gebruiksduur

Het was nog nooit zo gemakkelijk om geweldige opnamen te maken.
Met de DP‑311‑recorder kan werkelijk iedereen geluidsopnamen van een geweldig niveau maken: de recorder heeft grote,
duidelijke knoppen en met de draaischakelaar maakt u eenvoudig een keuze uit drie opnamestanden voor verschillende situaties.
Alle opnamen, geordend op datum, kunt u snel en gemakkelijk terug vinden met de handige kalenderzoekfunctie. Behalve over
een ingebouwd geheugen van 2 GB, beschikt deze recorder over een geheugenslot voor SD‑kaarten die u op dezelfde manier kunt
gebruiken als een cassettebandje. Profiteer met de DP‑311 van alle voordelen van digitaal opnemen en van het gemak van een
analoge recorder.

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

Specificaties
Opslagmedia

Interne, verwijderbare Intern en verwijderbaar
media
Intern geheugen
2 GB
SD/SDHCJa (SD-kaart wordt niet meegeleverd)
geheugenslot

Scherm

Soort display

Full dot matrix-display

Afmetingen display

41 x 35,8 mm / 2,14''

Kleur van de display

Wit

Verlicht display

Nee

Gegevensordening
Wissen

Alle bestanden wissen

Losse bestanden wissen
Tijds-/datuminformatie Ja
Aantal mappen
bestanden geordend op dag
Bestanden per map

99 per dag

Kalenderzoekfunctie

Ja

Software

Bijbehorende
oplossing

Nee

Interfaces, in

Bediening

Centrale schakelaar

Drukken

Aan - uit schakelaar

Ja

HOLD-schakelaar

Ja

Opnamekwaliteit

Voedingsaansluiting

Nee

Microfoons

Ingebouwde monomicrofoon

Gevoeligheid
microfoon

HI/LO -

Interfaces, uit

Opnameformaat

MP3

Diameter luidspreker

24kbps

166 u

64 kbps

62 u

luidspreker (ø 36 mm)
Oortelefoonaansluiting 3,5 ø mm jack, weerstand 8Ω of meer
Max. vermogen
200mW

MP3

Netvoeding

Afspeelfunctie
Afspeelformaat

Aftastfrequentie
MP3

44,1 kHz / 64 kbps (mono)

Netvoeding

Batterij: 2 x AAA

Plugin voeding

Ja

Alkaline batterij duur

Opname: 81 u
Afspelen: ca. 62 u via de oortelefoon

44,1 kHz / 64 kbps (mono)

Frequentieweergave
MP3

64 kbps / 70 - 11.000 Hz
24 kbps / 70 - 3.800 Hz

Opnamefunctie
Opnemen

Conversatie
Hard geluid

Afmetingen
Gewicht

96 g

HxBxD

105,5 x 53 x 19,7 mm (niet gemeten
over uitstekende delen)

Talen

Menutalen

EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL, CS, SV,
DA, NL, CN, TW

Dictaten

Hardwarebeveiliging

Afspeelfunctie
Afspeelfuncties

Ronde dynamische ingebouwde

Fast play (versneld afspelen)
Vertraagd afspelen

Bestandsbewerking

Snel vooruit- en terugspoelen

Geluidsverbetering

Ruisonderdrukking

Losse bestanden
vergrendelen

Buitenzijde

Nee

Kleur van de behuizing Wit
Materiaal van de
Kunststof
behuizing

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

