Sonority
• Windows ja Mac
yhteensopivuus
• Waveform-data editointi
(moniraita editointi,
yhdistely, leikkaaminen,
liittäminen jne.)
• Internet-palvelut
(RSS-tiedot, Podcastkanavaopas, Firmwarepäivitys, ohjelmistojen
päivitykset ja lisäykset)
• Lisävarusteena saatava
Music Editing PlugIn
(lisätoiminnot: ei
moniraitojen rajoitinta, yli
20 erilaista edistyksellistä
efektitoimintoa, monien
audio-tiedostojen hallinta)

• Audiotiedostojen selailu
• Lineaarinen PCM -tuki

• Sonority Plus:san
vaihtoehtoinen päivitys
(lisätoiminnot: tukee
tallentimen valikon
asetusta, Audio CD:een
kirjoitus, MP3 koodaus)

Audion hallintaohjelmisto
Digitaalisten Olympus-sanelukoneiden mukana toimitetun Olympus Sonority -ohjelmiston avulla voit yhdistää sanelukoneesi
tietokoneeseen ja siirtää, hallita ja muokata äänitiedostoja. Ohjelmistossa on runsaasti toimintoja tallentamiesi äänten
monipuoliseen hyödyntämiseen nopeasti ja helposti.
Ohjelmistossa on myös erilaisia web-palveluja, kuten RSS-tiedot ja Podcast-kanavat. Saatavana on myös verkon kautta
erikseen ostettava Plus-versio, joka sisältää lisäksi MP3-muokkausominaisuudet ja ääni-CD:n kirjoitustoiminnon. Plusversion lisäksi saatavana on myös Music Editing Plugins -lisäosia, jotka sisältävät yli 20 edistyksellistä tehostetta ja
moniraitamuokkausominaisuuden.
Kaikki mainitut tuotteet ovat saatavana myös Macintosh-tietokoneisiin.

Varaamme oikeuden teknisten tietojen ja ulkoasun muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitteita valmistajaa kohtaan

Tekniset tiedot
Toisto- tai tallenustoiminnot
Audiokoodekit – Toisto MP3

WAV
WMA
Nopeus /
Äänensävy / NC /
Äänenvoimakkuuden
hallinta
Ajanjakson hallinta

Kyllä

Tallennuksen tason
mittaus
Toiston tason mittaus

Kyllä

FF, REW, SKIP

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Reaaliaikainen laskuri Kyllä
Leikkaa tai poista
Kyllä
kansion osiot
Indeksimerkit
Kyllä
Monikertainen reititys Kyllä

Käyttäjäasetukset
Kustomoitu
työkalupalkki

Kyllä

Ohjelmiston hallinto

Automaattiset
Kyllä
ohjelmisto- & firmwarepäivitykset

Kielet

Valikkokielet

Englanti, saksa, ranska, espanja,
italia, venäjä

Luo Audio ja MP3 CD (lisätoiminto vain online-päivityksenä)
Intro scan
Kyllä

Sanelulista

Yksilöllinen kansion
reitin asetus
Kansioiden uudelleen
nimeäminen
Alakansioiden
luominen
Liitä Audio-tiedostot

Kyllä

Jaa Audio-tiedostot

Kyllä

Audio tiedostojen
tuonti ja vienti

Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Laitteiston konfiguraatio
Laitteen räätöinti omiin Kyllä
tarpeisiin

Työnkulku

Automaattinen lataus
laitteen liitännästä
Alkuperäisen kansion
automaattinen
poistaminen latauksen
jälkeen
Määritellyt Podcastpäivitys säännöt
Synkronoi
digitaalisanelimen aika
tietokoneen kanssa

Kyllä
Kyllä

Kyllä
Kyllä

Varaamme oikeuden teknisten tietojen ja ulkoasun muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitteita valmistajaa kohtaan

