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FORUS Professional 
 
Επαγγελματικό Φορητό καταγραφικό – Τηλεφώνου και Κινητού 

 

  

Επαγγελματικό ψηφιακό φορητό καταγραφικό φωνής και τηλεφώνου με μοναδικά χαρακτηριστικά και 
δυνατότητες . Καταγράφει αυτόματα τηλεφωνικές συνομιλίες...ακόμα και από το κινητό σας με ειδικό 
αντάπτορα συμβατό για όλα τα κινητά. 

Καταγραφή Τηλεφωνικών Συνομιλιών 

 

Αυτόματη καταγραφή από τηλέφωνο, απλά συνδέεται στην γραμμή παράλληλα ή σε 
σειρά και  δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση ούτε ένα κουμπί να πατήσετε !   
Μεγάλη αυτονομία καταγραφής με μπαταρίες μέχρι 110 ώρες 
Μηδενική κατανάλωση μπαταρίας σε αναμονή (stand by). 
 

Καταγραφή Συνομιλιών από το Κινητό 

 

Με τον ειδικό αντάπτορα συμβατό για όλα τα κινητά καταγράφει συνομιλίες από το 
κινητό σας τηλέφωνο εύκολα χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις και συνδέσεις. 

 

  
Καταγραφή φωνής χώρου 

 

Με εσωτερικό μικρόφωνο υψηλής ποιότητας και ευαισθησίας που διαθέτει 
ηχογραφείτε σε υψηλή ποιότητα συνομιλίες χώρου 

Μοναδικά Χαρακτηριστικά 
 Στιβαρή κατασκευή για επαγγελματική χρήση  
 Διακριτική καταγραφή με Δόνηση ή με σίγαση "Χωρίς Beep", με σβηστή οθόνη 
 Μεγάλη αυτονομία καταγραφής με μπαταρίες μέχρι 110 ώρες 
 Αυτόματη καταγραφή από τηλέφωνο, απλά συνδέεται στην γραμμή παράλληλα ή σε σειρά και 
δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση ούτε ένα κουμπί να πατήσετε ! 

 Μηδενική κατανάλωση μπαταρίας σε αναμονή για καταγραφή τηλεφώνου   
 
Βασικά Χαρακτηριστικά 

 Μικρό Μέγεθος 36x19x95(mm)  
 Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη 
 Εύκολο στη χρήση 
 Ευδιάκριτα γράμματα 

 Μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας  
 133 ώρες καταγραφής σε εσωτερική 
μνήμη 

 Τροφοδοσία και μέσω USB 
 Σύνδεση με υπολογιστή  
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FORUS Professional 
 
Περιλαμβάνει πλούσια σειρά εξαρτημάτων …. 
 
 

 

Εξάρτημα Τηλεφώνου  

Συνδέεται πολύ εύκολα, στην γραμμή παράλληλα ή σε σειρά και καταγράφει 
αυτόματα τηλεφωνικές συνομιλίες. δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση ούτε ένα κουμπί να 
πατήσετε!  

  

 

Εξάρτημα για καταγραφή από κινητό  

Ειδικό εξάρτημα για το καταγραφικό, εύκολα όπου και να βρίσκεστε μπορείτε να 
καταγράψετε κάθε συνομιλία σας από το κινητό τηλέφωνο 

  

 

Ακουστικά 

Συνδέονται στο καταγραφικό για διακριτική ακρόαση και monitor. 

  

 

Εξωτερικό μικρόφωνο  

Εξωτερικό μικρόφωνο με κλίπ για βελτιωμένη ηχογράφηση. 

  

 

CD Διαχείρισης και επεξεργασίας Φωνής 

Ολοκληρωμένο λογισμικό για διαχείριση - αποθήκευση - μετατροπή και επεξεργασίας 
των καταγραφών από τον υπολογιστή σας.  

  

 

Οδηγίες Χρήσεως 

 
 

 

Προαιρετικά Εξαρτήματα 

 

Εξωτερικό πάκ μπαταριών  

Συνδέοντας το με το καταγραφικό μας δίνει μεγάλη αυτονομία 110 ώρες 
καταγραφής.  

 

  

 

Ειδικό εξάρτημα για τηλεφωνικά κέντρα 

Ειδικός αντάπτορας για σύνδεση σε  ειδικές συσκευές τηλεφωνικών  κέντρων 

 

 


