LOGGER
Gravador contínuo em disco rígido

DESCRIÇÃO
4
O gravador LOGGER é utilizado para gravar eventos de
audio durante longos períodos com uma qualidade
constante.
APLICAÇÕES
4
q
Em sistemas de Radiodifusão onde é necessária a
consulta do material de antena
q
Em eventos públicos onde é necessária a gravação
contínua
q
Em sistemas de reforço electroacústico cuja missão é
considerada crítica
CARACTERÍSTICAS
4
q
Filtragem extensiva de radiofrequência
q
2 ou 4 canais de qualidade 16-bit
q
Algoritmo de compressão proprietário de 4:1 em
tempo real
q
Totalmente compatível com ficheiros WAV
q
Entradas de linha e microfone
q
Processamento de 16-bit, trabalha em conjunto com a
carta Acutron Xchanger.Net.Hard (não incluída).
q
Conforme norma EN55103 de acordo com a directiva
comunitária 89/336/EMC
q
Divisão programável do audio gravado em pequenos
trechos (1 a 5 minutos) para mais fácil localização
q
Software Windows™ 2000/XP de 32-bit permite um
fácil acesso a qualquer trecho

q
Os ficheiros são etiquetados com a data e a hora para
fácil acesso mesmo por outras aplicações
q
30 dias/ 4-canais a 4kHz, ou a 8kHz, 2-canais
(23800/TA dias por GigaByte)
q
Software de localização por data e hora incluído com a
opção exportação WAV
q
Suporta disco espelho para aplicações de alta
segurança.
ESPECIFICAÇÕES
4
Conversão
Resposta em frequência

18-bit(A/D), 20-bit(D/A)
20Hz-3.5kHz ±0.5dB a
20Hz-20kHz ±0.5dB
(8kHz/48kHz SR)
Distorção harmónica
<0.01% 20-3.5/20kHz
Rejeição modo comum
>40dB@1kHz
Diafonia
>60dB@1kHz
Canais
2/4
Ruído
<-85dBFS “A”
Sobrecarga
+10 dBu
PC (características mínimas) Pentium, 64MB
Écran 15", 1024x768
CD-ROM, 2x20.4GB
Rato, teclado e rede
Sistema Operativo
Windows™ 2000/XP
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