VN‑7800
• 4GB internminne för
mer än 2200 timmars
inspelning (LP mode)
• Röststyrning för handsfree
användning
• 16-punktersindex funktion
för enkel sökning
• Dela filerna vid långa
inspelningar för smidigare
hantering

• Extra lång batteritid: över
80 timmar (SP Rec. Mode)
• Brusreducering för
klart ljud även i bullriga
förhållanden.
• 4 mappar för lagring av
filer, 200 filer per mapp
• Upprepa slinga, hoppa
över mellanrum och
kontinuerlig uppspelning

Ditt vardagliga fickminne
Att spela in meddelanden i farten har aldrig varit enklare! VN‑7800 har 4 GB minneskapacitet för över 2200 timmar av
meddelanden. 16 punkters indexering av filer och uppdelning av filer gör det enkelt att hitta platsen du söker. Repetera slinga,
variabel uppspelningshastighet och andra tillval säkerställer bekväma och tydliga uppspelningar. Med inbyggd röststyrning kan
du styra inspelning och uppspelning utan att röra diktafonen. Lång batterilivstid låter dig spela in i över 80 timmar utan avbrott (SP
mode). En multifunktionell spelare för människor som vill ha fantastiska funktioner till ett attraktivt pris.

Specifikationer och utseende kan ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren

Tekniska data
Lagringsmedia
Internminne

Organisation av data
4 GB Flashminne

Skärm

Storlek på skärm

25 x 25 mm / 1,4''

Skärmtyp

Segment display

Hantering av hårdvara
Huvudreglage

Knapp

Paus knapp

Ja

Inspelningsformat

Sub Band Codec / CELP

HQ

155 h

SP

400 h

LP

2270 h

Uppspelningslägen
Sub Band Codec / CELP

200

Flytta filer

Ja

Fildelning

Ja

Radera

Radera alla filer
Radera enstaka filer

Raderingslås
Tid/datum information Ja
Enhetsformat
Ja

LED inställning

Ja

Pipljud (System ljud)

Ja

Gränssnittsingång
Mikrofoningång

3.5 o mm uttag, impendans 2 kΩ

Mikrofoner

Inbyggd monomikrofon

Mikrofon Fänslighet /
Förstärkning

HÖG/LÅG -

Gränssnittsutgång

Frekvensomfång
WMA

4

Filer per mapp

Övrigt

Inspelningsläge

Uppspelningsformat

Antal mappar

HQ / 150 - 7.900 Hz
SP / 300 - 4.700 Hz
LP / 300 - 2.900 Hz

Högtalardiameter

högtalare
Max. uteffekt

190 mW eller mer (8 Ω högtalare)

Hörlursuttag

3.5 ø mm mini-uttag, 8Ω impedans
eller mer

Inspelning
Handhavande
Index

Upp till 16 per fil

Automatisk inspelning Timerinspelning
VCVA (Variable Control Voice
Actuator/Röststyrning)

Uppspelning

Uppspelningskontroll

Snabbavlyssning

Uppspelningshastighet Snabb: 10 steg, max +100% /
Långsam: 5 steg, min: -50%
Filhantering

Inbyggd ø 28 mm rund dynamisk

Hoppa över uppspelning

Framåt / Tillbaka Skip
Repeterings-funktioner Upprepa uppspelning
A-B upprepa uppspelning
Automatisk
uppspelning

Alarmuppspelning

ljudförbättring

Brusreducering

Strömförsörjning
Strömförsörjning

2 x AAA Batterier

Livslängd för
alkalinebatteri

Inspelning: 86 h (SP läge)
Uppspelning: 57 h via hörlurar

Mått

HxBxD

104 x 37 x 19,1 mm (exkl.
utskjutande delar)

Vikt

66 g (inkl. batterier)

Utvändigt
Färg, skal

Vit

Material, skal

Plast

Fortsatt uppspelning

Specifikationer och utseende kan ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren

