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Mini dyktafon pendrive – z
funkcją VOX 8GB
Cena

190,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DC.003

Opis
Mini dyktafon w pendrive jest dyskretny w użyciu i umożliwia nagrywanie rozmów bez wzbudzania podejrzeń osób trzecich.
Dyktafon szpiegowski wyposażony jest w czuły mikrofon, który umożliwia nagranie dźwięku z odległości 8-10 m.
Urządzenie posiada funkcję VOX (aktywacja głosem), która pozwala nagrywać rzeczywisty czas rozmowy z pominięciem ciszy
oraz oszczędza akumulator i pamięć. Akumulator zastosowany w dyktafonie umożliwia ciągłą rejestrację dźwięku przez 18 h.
Ładowanie akumulatora zajmuje tylko 3 h - wystarczy podłączyć dyktafon do komputera bądź użyć zasilacza sieciowego USB.
Dużą zaletą podsłuchu z nagrywaniem jest jego prosta obsługa. Uruchomienie oraz zatrzymanie nagrywania odbywa się za
pomocą jednego przełącznika znajdującego się na obudowie. Zarejestrowane dźwięki można w łatwy sposób przenieść na
dysk komputera, korzystając z portu USB.
Urządzenie ma zastosowanie jako dyktafon cyfrowy, może też pełnić funkcję pendrive’a.
Zdjęcie dyktafonu jest poglądowe. Wygląd urządzenia może się nieznacznie różnić od obok zaprezentowanego.
Przykładowe wykorzystanie mini dyktafonu – nagrywanie wykładów, przygotowywanie notatek, dyskretna rejestracja głosu i
innych dźwięków.

Parametry techniczne
Parametry techniczne
- pamięć: wbudowana 8GB
- czułość mikrofonu: 8-10m
- czas nagrywania: 140h
- czas pracy na akumulatorze: 18h
- aktywacja głosem VOX
- jakość nagrania: 192 kbps
- zasilanie: wbudowany
akumulator Li-Ion
- czas ładowania akumulatora: 2h
- zakres częstotliwości:
0 ÷ 20 000Hz
- częstotliwość próbkowania: 48kHz
- obsługiwane systemy operacyjne:
2000/XP/VISTA/7/8/WIN10
- wymiary: 60 x 20 x 8mm

Przeznaczenie
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Zestaw zawiera
- dyktafon ukryty w pamięci pendrive
- opakowanie
- instrukcję w języku polskim

Mikro dyktafon służy do dyskretnego nagrywania dźwięku. Niejednokrotnie potrzebujemy nagrać rozmowę, spotkanie czy
niepożądaną sytuację, ale nie chcemy, by osoby trzecie o tym wiedziały. Zapisy z dyktafonów ukrytych umożliwiają dokładne
odtworzenie rozmowy oraz przebiegu zdarzeń i mogą posłużyć np., jako dowód w sprawie.
Przykłady wykorzystania urządzenia:
Naturalny wygląd urządzenia - pozwala nam bez wzbudzania podejrzeń rejestrować rozmowy i zdarzenia wszędzie tam
gdzie nie możemy użyć tradycyjnego dyktafonu.
Dyskretne nagrywanie wykładów - kiedy np. nie nadążamy z robieniem notatek.
Rejestracja nieprzyjemnych zajść - umożliwia zarejestrowanie treści spotkania oraz późniejsze dokładne odtworzenie
rozmowy oraz przebiegu zdarzenia.
Monitoring pomieszczeń – urządzenie umożliwia nagranie treści rozmów w mieszkaniu czy biurze podczas naszej
nieobecności.
Nagrywanie spotkań biznesowych - szczególnie przydatne przy zawieraniu umów ustnych.
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