
Leg elke beat vast
in uitstekende studiokwaliteit

Neem uw muziek bijzonder zuiver en kristalhelder op. De drie microfoons 
van hoge kwaliteit bieden ongeëvenaarde hifi-geluidsopnames. Dankzij 
de innovatieve XLR- en lijningang-aansluitingen kunt u uw instrumenten 
rechtstreeks met het apparaat verbinden om een nog helderder en 
nauwkeuriger opname met meerdere tracks te verwezenlijken. De allerbeste hifi-
muziekopnames.

Ongeëvenaard hifi-geluid

• Microfoons van hoge kwaliteit voor uitstekende hifi-geluidskwaliteit

• 24-bits/96 kHz samplingfrequentie voor hoge geluidskwaliteit

• XLR- en lijningang-aansluitingen om geluid van externe instrumenten en 

audiobronnen op te nemen

• Opnemen vanuit meerdere bronnen voor nog professionelere resultaten

Eenvoudige en intuïtieve ervaring

• Handmatige bijstelling van het input-niveau voor betere volumeregeling

• Groot kleurendisplay voor een intuïtieve gebruikerservaring 

• 16 GB interne capaciteit en sleuf voor microSD kaart voor vrijwel onbeperkte 

opslagruimte

Speciaal voor u ontwikkeld

• Oplaadbare lithium-polymeeraccu voor extra lang opnemen 

• Plug-and-play voor Windows en macOS

•  Apparaat kan op een statief worden bevestigd voor extra gemak

Nummer 1 in een enquête 
over klanttevredenheid 
van SPS in september 

2015.
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Kenmerken

VoiceTracer audiorecorder

Uitstekende microfoons van hoge kwaliteit

Er zijn verschillende componenten nodig om 

muziek zo natuurlijk mogelijk op te nemen 

in studiokwaliteit: hoge signaal-tot-ruis-

verhouding, zeer dynamische microfoons 

om alles tussen zachte tonen en luide 

drums vast te leggen, een hoogwaardige 

microfoonophanging om het opnemen 

van ruis bij het vastpakken te voorkomen, 

en sterke afscheiding tussen de linker- 

en rechterkanalen om het effect van het 

menselijk oor te weerspiegelen.

Geluidsopnames van hoge kwaliteit

MP3
PCM

Neem PCM- (WAV) en MP3-bestanden op 

tot 24-bits/96 kHz op voor uitstekende hifi-

opnameresultaten.

XLR- en lijningang-aansluiting

De lijningang- en XLR-aansluitingen 

bieden u de mogelijkheid om uw instrument 

rechtstreeks met het apparaat te verbinden 

voor een helderdere en nauwkeurigere 

opname. Dit is bijvoorbeeld een perfecte 

functie voor het opnemen van elektrische 

gitaren of keyboards. 

Opnemen van meerdere bronnen

Voor nog professionelere resultaten kunt u 

tegelijkertijd meerdere bronnen opnemen 

met de lijningang- en XLR-aansluitingen. 

Hierdoor kunt u uw eigen gezang opnemen 

terwijl u gitaar speelt.

Handmatige aanpassing van input-niveau

U kunt het input-niveau handmatig tot -20 

dB aanpassen voor meer controle over de 

geluidsopname. 

Groot kleurendisplay

Het grote kleurendisplay biedt scherpe 

beeldvorming, waardoor het eenvoudiger 

wordt om alles in één oogopslag te zien en 

af te lezen. De duidelijke gebruikersinterface 

ondersteunt vijf talen en is geoptimaliseerd 

voor eenvoudige, intuïtieve bediening.
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Kenmerken

VoiceTracer audiorecorder DVT7500

Vrijwel onbeperkt opnemen

Vrijwel onbeperkt opnemen en een bijna 

onbeperkte opslagruimte dankzij 16 GB 

interne opslagruimte en een sleuf voor een 

microSD geheugenkaart waarmee u het 

geheugen tot 64 GB extra kunt uitbreiden.

Extra lange accuduur

De lithium-polymeeraccu met hoge capaciteit 

kan eenvoudig worden opgeladen via 

een standaard micro-USB-aansluiting. 

Hierdoor kan een langere accuduur worden 

gegarandeerd voor extra lang opnemen 

tot 30 uur, zodat uw recorder altijd werkt 

wanneer u hem nodig hebt.

Plug-and-play voor Windows en Mac

Dankzij de plug-and-play-functionaliteit 

voor Windows en macOS, kunt u snel 

toegang krijgen tot uw opnames zonder dat 

u aanvullende software hoeft te installeren. 

De recorder wordt automatisch weergegeven 

als verwisselbare schijf wanneer hij is 

aangesloten op uw computer via USB. Hij 

kan ook worden gebruikt als handige externe 

opslagruimte, als back-up en voor het delen 

van bestanden.

Statiefschroef 

Gebruik de statiefschroef aan de achterzijde 

van het apparaat om het apparaat op precies 

de juiste hoogte en de juiste invalshoek te 

plaatsen.



Aansluitingen

Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Microfoon: 3,5 mm

XLR: XLR3 (via adapter)

Lijningang: 6,35 mm (via adapter)

USB: micro-USB 2.0

Sleuf voor microSD kaart: tot 64 GB

Display

Type: TFT

Backlit: ja

Diagonale schermgrootte: 50,8 mm

Resolutie: 320 × 240 pixels

Audio-opname

Geïntegreerde microfoons: 3 (stereo + 

centraal)

Opnameformaten: PCM (WAV), MP3

Bitsnelheid: 128 kbit/s (MP3), 192 kbit/s (MP3), 

1024 kbit/s (PCM), 1536 kbit/s (PCM), 3072 

kbit/s (PCM), 4068 kbit/s (PCM)

Samplingfrequentie: 32 kHz (PCM/MP3), 48 

kHz (PCM), 96 kHz (PCM) 

Samplingdiepte: 16-bits (PCM), 24-bits (PCM) 

Geluid

Frequentiebereik: 20 – 20.000 Hz

Signaal/ruisverhouding: > 80 dB

Uitgangsvermogen luidspreker: 2 watt

Diameter luidspreker: 44 mm

Opslagmedia

Interne geheugencapaciteit: 16 GB

Type intern geheugen: NAND Flash 

Geheugenkaart (extern): microSD kaart tot 

64 GB

Voldoet aan massa-opslagclassificatie

Geluid afspelen

Afspeel-indelingen: MP3, WMA, WAV, AAC, 

FLAC, APE, OGG

Equalizer-instellingen: Jazz, Pop, Klassiek, 

Soft, DBB

Totale harmonische vervorming: 0,005% 

(geen balans)

Ondersteuning voor ID3-tag

Specificaties

VoiceTracer audiorecorder

Functionaliteit

Firmware-upgrades

Toetsenblokkering 

Meerdere talen: Engels, Duits, Frans, 

Nederlands, Spaans

Variabele afspeelsnelheid 

Indicator voor geluidsniveau

Opnemen met spraakactivering

Direct met één druk op de knop opnemen

Geoptimaliseerd voor het opnemen van 

muziek

Voeding

Accutype: ingebouwde, oplaadbare lithium-

polymeeraccu

Levensduur accu: tot 30 uur opnemen (MP3, 

128 kbps) 

Accucapaciteit: 1300 mAh

Oplaadbaar: ja 

Oplaadtijd (volledig opladen): 3 uur

Systeemvereisten

Vrije USB-poort

Besturingssysteem: Windows 10/8/7, macOS 
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Ontwerp en afwerking

Kleur(en): antraciet/chroom

Milieuspecificaties

Loodvrij gesoldeerd product

Inhoud verpakking

Recorder

XLR-connector

Lijningangkabel

Windbescherming

USB-kabel

Zakje

Snelstartgids

Productafmetingen

Productafmetingen (B × D × H): 125 × 64,5 × 

22 mm

Gewicht: 166 g
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