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c e ss 2.8

Assmann Flex Recorder - Access
2.8 é um dispositivo profissional
de gravação digital para gravar e
gerenciar as comunicações em todos
os tipos de linhas (analógico, rádio,
digital, VoiP ...)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Gravação digital de sinais de voz de áudio
Modo de gravação analógica (pode ser
configurado para cada canal separadamente)
▫ Modo VOX (controle de voz)
▫ Modo Manual
▫ Modo de gravação RDIS Rede Digital com
Integração de Serviços (ISDN - Integrated
Services Digital Network)
Até 1.000.000 de registros por canal
Capacidade 100.000 horas - Armazenamento
interno
Sincronização com o sinal de tempo externo
Identificação de quem liga/chama de acordo
com o tip o de linha
Interfaces TCP / IP (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol) na tela de toque

GRAVADORES MULTIMÉDIA

Acesso de rede via TCP / IP
▫ Acesso completo des fincionalidades em um
navegador simples (repetição, configuração,
administração…)
▫ Avaliação à distância des gravações por PC
usando o software ASSMANN.
Gravação,
reprodução
independentes

e

configuração

Modos de leitura:
▫ Monitoramento em tempo real: as gravações
em andamento podem ser ouvidas.
▫ Link para o último registro - Última chamada
em todos os canais
▫ Seleção de tempo pelo controle deslizante
de toque para uma repetição precisa.
▫ Chamar uma gtavação qualquer na lista de
leitura, exibição por lista.

* Fotos não contratuals

Fle

assmann

x

Ac

Configurações

Especificações

Generalidades

Configurações

c e ss 2.8

Especificações

Utilização

Tipo de construção

Insert ½ module 19’’/3 U

Visualização

Tela de toque de 7"

Dimensões (C x A x P)

214 x 128 x 180 mm

Leitura

Micro Jack na frente

Painel frontal

Preto / cinza / azul

Peso

≥ 2.5 kg

Conexão para fone de
ouvido
Saída das gravações
Rede

Fonte de alimentação
Tensão de entrada

12 VAC

Consumo

20 VA

100 M / 100 000

Itens fornecidos
Diagrama de conexão
Instruções de uso

Termos de uso
Temperatura de uso

0 … 50° C

Temperatura (armazenamento)

- 10 … + 60° C

Umidade relativa

10 … 95 %,
sem condensação

Opções / Acessórios
Fonte de alimentação

24 / 48 V CC (opção)

Modelo

Caixa de mesa

Acessórios especiais

Painéis frontais especiais
para integração com
uma mesa de controle

Programa

Interface web

Receptor de código de
tempo

DCF 77

Capacidade de gravação
Suportes de gravação

Canal máximo de 50 horas a maior compressão

Gerenciamento de
memória

Esmagamento (primeira
entrada, primeira saída)
Paro das gravações o
momento que o cartão
de memória estiver
cheio
Proteção manual contra
esmagamento
Memória tampão para
as mudanças de suporte

*

Interfaces de gravação
Interfaces

2 ou 4 canais
analógicos

Começo de gravação
analógica

Modo VOX (controle de
voz)
Modo manual

Iniciação gravação RDIS DCS (signalosation canal D)
Gama de freqüência

300 à 3400 Hz

Entradas para conexões analógicas
Entradas para conexões analógicas
2 tomadas de energía RJ12 para 2 canais
(modelo padrão)
LAN - Tomada de rede
Jack fones de ouvido
Jack audio DIN, ré-gravador

* Fotos não contratuals
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