DM‑770
• Låg vikt, 40% lägre vikt
än de bäst säljande
smartphones under 2015

• Milestone-Marker, för
att spela in i varje detalj
med index upp till 200
markeringar
• Attentive Listener, med
den integrerade TRESMICsystemet och MP3 eller
PCM inspelningsformat

• Stödjer blind touchanvändning, med
avancerad röstvägledning
och distinkta
knappkonturer
• En diktafon med stora
resurser, SONORITET
Software inkl. AUDIO
NOTEBOOK Plug-In,
en rem och en väska är
inkluderat

• Flexibel följeslagare, med
direkt USB-anslutning,
standardiserat Ni-MHbatteri, microSD-kortplats
och interna minnet som är
tillgängligt varje gång

Huvudsakliga funktioner för absolut tillgänglighet
Gjord för att ge bästa möjliga stöd, DM‑770 erbjuder fullfändade professionella funktioner för blind touch‑användning. Den
förbättrade röstguiden i sju språk (EN, FR, DE, ES, IT, RU och SV) i kombination med Distinkta knappkonturer gör det möjligt
att manövrera diktafonen genom touch‑kontroll om så önskas.Likt föregångaren DM‑670, har DM‑770 TRESMIC Systemet
för fantastiska stereoinspelningar. De två stereomikrofonerna stöds av en rundstrålande mikrofon ‑ denna kombination av
mikrofoner gör att inspelningar, särskilt de av den mänskliga rösten, spelas in ännu mer balanserade och verklighetstrogna. För
att säkerställa att varje föreläsning spelas in i minsta detalj.I bullriga milljöer hjälper "Sceneval" och "ZOOM" ‑funktionen till att
förbättra inspelningsförutsättningarna. "Zoom" funktionen ökar riktningen av de interna mikrofonerna för att fånga mer fokuserat
ljud i till exempel ett större klassrum. Med sex olika scenval, har spelaren en förprogrammerade inställningar beroende på olika
användningsområden.Förutom detta, men vikt på 72gr är DM‑770 nästan fjäderätt och väger 40‑50% mindre än de globalt mest
sålda smartphones (under 2015). Dessutom tillhandahåller den externa microSD‑kortplatsenmöjlighet till dataöverföring oberoende
av plats och internet till datorn. I kombination med Advanced‑versionen av vår Olympus Sonority Software "Audio Notebook Plug‑In"
kan eleverna använda den digitala diktafonen (DVR) som en daglig hjälpreda i universitet och _ skolan.

Tekniska data
Lagringsmedia

Mikrofonsystem

Internminne

8 GB Flashminne

microSD / microSDHC-kort

Ja

TRESMIC (3 Mic System)

Ja

Inspelningsläge

USB-funktionalitet
USB hastighet

Hi-Speed USB

USB-klasser

USB Storage Class

Direkt USB-kontakt

Ja

Inspelningsformat

PCM (WAV) / MP3

Maximal inspelningstid

2.020 h (MP3, 8kbps)

Uppspelningslägen
Uppspelningsformat

Skärm
Skärmtyp

Högupplöst matrisdisplay

Storlek på skärm

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

Bakgrundsbelyst skärm

Ja

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

PCM (WAV) / MP3

Frekvensomfång
MP3

Programvara
320 kbps / 20 - 21.000 Hz

Överenstämmande Audio

Sonority Audio Notebook

128 kbps / 20 - 17.000 Hz

software

Plug-in

64 kbps (mono) / 20 - 13.000
Hz
8 kbps (mono) / 20 - 3.500
Hz
PCM

48 kHz / 20 - 23.000 Hz
44,1 kHz / 20 - 21.000 Hz

PC-gränssnitt

USB-kabel

Mikrofoningång

3.5 o mm uttag, impendans
2 kΩ

Mikrofon Fänslighet /

Hi / Mid / Lo / Auto

Förstärkning

Inspelning
Automatisk inspelning

Timerinspelning

Spela in scen

Auto
Föreläsning
Konferens
Möte
Diktering
Användardefinierad
inställning

Avancerad inspelning

Gränssnittsingång

Inspelningsindikator

Gränssnittsutgång
Hörlursuttag

3.5 ø mm uttag, 8Ω
impedans

Maximal uteffekt i hörlurarna

≤ 150 mV

Högtalare

18 mm (mono) / Inbyggd
rund-dynamisk högtalare

Max. uteffekt

Lågpass-filter

Strömförsörjning

Zoommikrofon

Max. batterilivslängd

150 mW

Alkaliskt batteri, 52 h Rec.,
MP3 8kbps
35 h Spela, (hörlurar)

Uppspelning
Uppspelningskontroll

Snabbuppspelning
Spela upp sakta
Intro Spela

Filhantering

Snabbframspolning och

Extern strömförsörjning

(A‑514)
Strömförsörjning

Batteri 1 x AAA

intern laddning

AC / USB
Notera: Intern laddning

återspolning

endast med Olympus

Framåt / Tillbaka Skip
ljudförbättring

uppladdningsbara batterier.

Brusreducering

AC-adapter är ett valfritt

Röst Balans
Avancerad Play

tillbehör

Spela upp ljud
Sleep Timer

Organisation av data

USB‑ansluten AC‑adapter.

Mått
Vikt

72 g (inkl. batterier)

HxBxD

105,9 x 39,6 x 14,4 mm

Antal mappar

5

Filer per mapp

200

Indexmärke

200

Radera

Radera alla filer

Språk

Radera enstaka filer

Menyspråk

(exkl. utskjutande delar)

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

Raderingslås
Fildelning

Ja

Kalendersökning

Ja

Windows

Operativsystem: Windows
Vista/7/8/8.1/10

Övrigt
Röstguide

Operativsystem & övriga krav
Macintosh

Ja (Avancerade)

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

Operativsystem: Mac OS X
10.5 - 10.11

