DP‑311
• Gravação fácil com Botão
de Modo
• Guarde as gravações num
calendário
• Microfone e altifalante
grandes

• Utilize um cartão SD como
cassetes
• Ecrã grande com botões
de fácil utilização
• Bateria de longa duração

A gravação de qualidade superior nunca foi tão simples
O gravador DP‑311 simplifica a gravação, de tal forma que qualquer pessoa pode realizar gravações de elvada qualidade: graças
a botões grandes e de fácil orientação e a uma escolha entre três modos de gravação para diferentes situações de gravação
que podem ser selecionadas com um simples girar de botão de modo. Todas as gravações, organizadas por data, podem ver
verificadas através da função de pesquisa do calendário, que torna a localização de ficheiros gravados ainda mais rápida. Para
além da memória interna de 2GB, os cartões podem também ser utilizados tal como cassetes. Desfrute de todos os benefícios da
gravação digital com toda a simplificade de um gravador analógico com o DP‑311.

Especificações e aspeto estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante

Especificações
Meios de Armazenamento

Organização de dados

Memória Interna /
Amovível
Memória interna

Interna + Amovível

Apagar

2 GB

Ranhura SD / SDHC

Sim (cartão SD não incluído)

Informação hora/data

Sim

N.º de pastas

os ficheiros são organizados por dia

Eliminar todos os ficheiros
Eliminar um ficheiro

Ficheiros por pasta

99 por dia
Procura no Calendário Sim

Visualização
Tipo de Exibição

Ecrã de Matriz de Pontos

Tamanho do ecrã

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

Cor do ecrã

Branco

Luz de fundo no
mostrador

Não

Operação do dispositivo
Interruptor Central

Pressão

Interruptor

Sim

Botão HOLD

Sim

Modos de Gravação
Formato de gravação

MP3

24kbps

166 h

64 kbps

62 h

Modos de Reprodução
Formato de
Reprodução

MP3

Frequência de amostra
MP3

44.1kHz / 64kbps (mono)
44.1kHz / 24kbps (mono)

Software

Solução
correspondente

Entrada de Interface
Ficha de alimentação

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

Função Gravar
Cenas de Gravação

Microfone mono incorporado
Sensibilidade / Ganho HI/LO do microfone

Saída de Interface

Diâmetro do Altifalante Coluna interna dinâmica redonda de
36mm
Ficha do auricular

Ficha de 3,5 ø mm, impedância de

8Ω ou mais
Produtividade máxima 200mW

Fonte de energia
Fonte de energia

Bateria: 2 x AAA

Entrada de corrente

Sim

Duração de bateria
alcalina

Gravação: 81 h
Reprodução: Aprox. 62 h através dos
auriculares

Dimensões
Peso

96 g

AxLxP

105,5 x 53 x 19,7 mm (sem
saliências)

Conversação
Som Alto
Ditado

Idiomas

Idiomas do menu

Reprodução rápida
Reprodução Lenta

Operação de ficheiros Avanço-rápido e recuar
Aperfeiçoamento do
Cancelamento de Ruído
som

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

Função Reproduzir
Controlo da
reprodução

Não

Microfones

Resposta de frequência
MP3

Não

Segurança Hardware
Bloquear um único
ficheiro
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Não

Exterior

Cor do revestimento

Branco

Material de
revestimento

Plástico
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