DM‑770
• Nízká hmotnost, o 40%
lehčí než nejprodávanější
chytré telefony roku 2015
• Podporuje ovládání
poslepu, s pokročilou
hlasovou navigací a
odlišujícími konturami
tlačítek
• Dobře vybavený
záznamník, dodávaný
spolu se SONORITY
Software včetně modulu
AUDIO NOTEBOOK,
řemínku a cestovního
POUZDRA

• Záznamník, se kterým
zachytíte všechny
důležité momenty, až 200
indexových značek
• Pozorný posluchač, s
integrovaným systémem
TRESMIC a záznamem ve
formátu MP3 nebo PCM
• S tímto flexibilním
společníkem s přímým
USB připojením,
standardizovaným NiMH
akumulátorem, slotem pro
microSD kartu a interní
pamětí máte své nahrávky
kdykoli po ruce.

Špičkové funkce pro naprostou přístupnost
DM‑770, stvořený pro bezpodmínečnou podporu, poskytuje vyspělé profesionální funkce pro dotykové ovládání poslepu. Pokročilá
hlasová navigace v sedmi jazycích (EN, FR, DE, ES, IT, RU a SV) v kombinaci s rozlišujícími konturami tlačítek umožňuje
ovládání pouhým dotykem. Stejně jako jeho předchůdce DM‑670, je i DM‑770 vybaven systémem TRESMIC pro vynikající kvalitu
stereo nahrávek. Dva stereo mikrofony podporuje ještě jeden všesměrový mikrofon ‑ tato kombinace mikrofonů znamená, že
nahrávky ‑ zejména lidského hlasu ‑ jsou ještě vyváženější a věrnější. Tak je zajištěno, že bude každá přednáška zachycena do
nejmenších detailů. V případě hlučného okolí pomohou funkce výběru scény a funkce ZOOM zlepšit kvalitu nahrávky. Funkce
ZOOM zvýší směrovost interních mikrofonů, aby bylo možné cíleněji zachytit požadovaný zvuk ve větších učebnách. Se šesti
různými scénickými režimy poskytuje záznamník výchozí nastavení pro nejrůznější situace.Kromě toho je DM‑770 se svými 72
gramy lehký jako pírko a váží o 40‑50% méně než nejprodávanější chytré telefony na světě (v roce 2015). Slot pro externí microSD
kartu navíc umožňuje přenášet data do počítače nezávisle na lokalitě a internetovém připojení. V kombinaci s rozšířenou verzí
programu Olympus Sonority "Audio Notebook Plug‑In" mohou studenti využít digitální hlasový záznamník (DVR) jako každodenního
pomocníka ve škole nebo na univerzitě.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění

Specifikace
Paměťová média
Vnitřní paměť

8 GB Paměť typu Flash
MicroSD / MicroSDHC Ano
karta

Přehrávací funkce
Ovládání přehrávání

Pomalé přehrávání
Přehrávání začátků skladeb
Práce se souborem

Funkčnost USB

vpřed / vzad
Potlačení šumu
Přehrávání zvuku

Vysokorychlostní USB

USB třídy

USB úložiště

Přímé USB připojení

Ano

Pokročilé přehrávání

Typ displeje

Full Dot Matrix Display

Správa dat

Velikost displeje

26,1 x 22,6 mm 1,36''

Podsvětlený displej

Ano

Displej

Mikrofonní systém

Počet složek

5

Počet souborů ve
složce
Indeksové značky

200

Mazání

Vymazat všechny soubory

PCM (WAV) / MP3

Maximlní doba
záznamu

2.020 h (MP3, 8kbps)

Mazání jednotlivých souborů
Rozdělení souboru

Ano

Systém kalendářního
vyhledávání

Ano

Další prvky
Řízení hlasem

Režimy přehrávání
PCM (WAV) / MP3

Frekvenční křívka
320 kbps / 20 - 21.000 Hz
128 kbps / 20 - 17.000 Hz

PCM

Ano (Pokročilé)

Softwaru

Odpovídající audio
software

Sonority Audio Notebook Plug-in

Vstupní rozhraní

64 kbps (mono) / 20 - 13.000 Hz

PC rozhraní

USB kabel

8 kbps (mono) / 20 - 3.500 Hz

Zdířka pro mikrofon

3.5 ø mm mini-jack, impedance 2 kΩ

48 kHz / 20 - 23.000 Hz

Citlivost / Zisk
mikrofonů

Vysoká / Střední / Nízká / Auto

44,1 kHz / 20 - 21.000 Hz

Nahrávací funkce

Automatické nahrávání Časové nahrávání
Režimy nahrávání
Auto
Přednáška
Konference
Schůzka
Záznam
Uživatelské nastavení
Pokročilé nahrávání

200

Zámek proti vymazání

Režim záznamu

MP3

Vyvážení hlasu
Vypnutí časovačem

Ano

Režimy záznamů

Formát přehrávání

Rychlé převíjení vpřed a vzad

Systém rozšířeného
zvuku

Rychlost USB

TRESMIC (systém 3
mikrofonů)

Rychlé přehrávání

Výstupní rozhraní
Zdířka pro sluchátka

3.5ø mm jack, impedance 8Ω

Maximální výkon
sluchátek
Reproduktor

≤ 150 mV
18 mm (mono) / Vestavěný kruhový
dynamický reproduktor

Maximální pracovní
výstup

Monitor nahrávání
Nízkofrekvenční filtr
Zoom Mic. nastavení
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150 mW

Napájení

Max. životnost baterie Alkalické baterie, 52 h Rec., MP3
8kbps
35 h reprodukce, (sluchátka)
Externí napájení

USB AC adaptér (A‑514)

Napájení

Baterie: 1 x AAA

Vnitřní nabíjení

AC / USB
Poznámka: Interní nabíjení funkční
pouze s akumulátory Olympus
AC-adaptér je volitelné vybavení.

Rozměry
Hmotnost

72 g (včetně baterií)

vxšxh

105,9 x 39,6 x 14,4 mm (bez
výčnělků)

Jazyky

Jazyky menu

EN, DE, ES, FR, IT, RU, SV

Operační systém & požadavky
Windows

Operační systém: Windows
Vista/7/8/8.1/10

Macintosh

Operační systém: Mac OS X 10.5 10.11
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