
Profesjonalne cyfrowe 
nagrywanie oraz odtwarzanie

Wygl!d oraz dane techniczne mog! ulec zmianie bez wcze"niejszego powiadomienia. 

Nagrywanie w terenie Spotkania biznesowe Sale konferencyjne
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Wst!p
Od wielu lat Marantz Professional oferuje profesjonalne rozwi!zania zapisu 
d"wi#ku, stosowane na szerok! skal# w mediach, do celów komercyjnych 
i w $wiecie biznesu, a tak%e w edukacji, s!downictwie oraz innych 
wyspecjalizowanych bran%ach. Marantz Professional gwarantuje swoim 
klientom najwy%szej klasy cyfrowe technologie rejestracji audio. Zaczynaj!c 
od najmniejszych, zapewniaj!cych jako$& emisyjn! urz!dze' rejestruj!cych, 
a ko'cz!c na w pe(ni zautomatyzowanych, pod(!czanych do sieci rejestratorach 
audio, Marantz Professional tworzy produkty na miar# XXI wieku, pozostaj!c tym 
samym liderem w kwestii technologii oraz wzornictwa. 
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Rejestratory kieszonkowe oraz przeno"ne
05. PMD620 Kieszonkowy cyfrowy rejestrator audio
06. PMD661 Profesjonalny kompaktowy cyfrowy rejestrator audio
07. PMD671 Profesjonalny cyfrowy rejestrator audio 24bit/96kHz
08. CDR310 Profesjonalna przeno!na nagrywarka CD Audio
09. Akcesoria Przeno!ne cyfrowe rejestratory audio

Rejestratory stacjonarne
11. PMD580 Stacjonarny cyfrowy odtwarzacz/rejestrator audio
12. PMD570 Stacjonarny cyfrowy odtwarzacz/rejestrator audio
13. PMD560 Stacjonarny cyfrowy odtwarzacz/rejestrator audio
14.  Akcesoria MARP Pilot do rejestratorów/odtwarzaczy stacjonarnych 

PMD560/570/580
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PMD620
Kieszonkowy cyfrowy rejestrator audio

Specy" kacja

• Kieszonkowe rozmiary, kompaktowe oraz wytrzyma(e wzornictwo
• Nagrywanie jednym przyciskiem, prosta i wygodna obs(uga
• Wysokokontrastowy wy$wietlacz OLED z mo%liwo$ci! regulacji
• Zapisywanie nagra' na no$nikach SD lub SDHC
• Wybór trybu/formatu nagra': stereo / mono / .WAV / .MP3
•  Rozdzielczo$& 16- / 24-bit (do wyboru), cz#stotliwo$& próbkowania 44.1 kHz lub 48 kHz, sze$& 

szybko$ci transmisji dla plików, od 192 kbps do 32 kbps
• Profesjonalne nagrywanie, edycja oraz odtwarzanie
• Wbudowany pojemno$ciowy mikrofon stereo
• Wej$cia MIC i LINE
• Wbudowany g(o$nik
• Komunikacja z komputerem dzi#ki USB 2.0, przesy(anie plików metod! drag and drop
• Czas pracy na dwóch bateriach AA – ok. 5 h

Marantz PMD620 to niezwykle wydajny, kieszonkowy 
rejestrator d"wi#ku, umo%liwiaj!cy zapis nagra' na karcie SD w 
formacie PCM (.WAV) lub MP3. Niewielka waga, kompaktowe 
wymiary (zaledwie 62 x 102 x 25 mm), ergonomiczny design 
oraz (atwo$& obs(ugi czyni! z PMD620 wymarzone urz!dzenie 
dla szerokiej rzeszy odbiorców: dziennikarzy, reporterów, 
producentów programów i podcastów, muzyków oraz 
in%ynierów d"wi#ku.

Urz!dzenie posiada wbudowany pojemno$ciowy 
mikrofon stereo umo%liwiaj!cy precyzyjne “wycelowanie” 
oraz nagrywanie. Rejestrator cechuje intuicyjna obs(uga 
– posiada on obs(ugiwane kciukiem pokr#t(o steruj!ce 
oraz wyczuwalny, pod$wietlany na czerwono przycisk 
nagrywania. Wysokokontrastowy, oszcz#dny wy$wietlacz 
LED z diod organicznych (OLED) umo%liwia precyzyjne 
wy$wietlanie menu pozwalaj!cego optymalnie 
skon) gurowa& urz!dzenie.

Ustawienia typu nagrania pozwalaj! dostosowa& tryb 
pracy do nagrywania muzyki lub te% trwaj!cego d(u%szy 
czas nagrywania g(osu. Urz!dzenie korzysta z dost#pnych 
dzi$ powszechnie oraz ciesz!cych si# zaufaniem kart 
SD, obs(uguje tak%e standard SDHC (SD High Capacity) 
– wielko$& nagrywanych plików ograniczona jest tylko 
i wy(!cznie pojemno$ci! karty. W przypadku karty o 
pojemno$ci 4 GB czas nagrania mo%e wynosi& od 3 godz. 
44 minut w trybie stereo PCM przy 24-bit / 48 kHz, a% do 
283 godz. 44 minut (czyli prawie 12 dni) w trybie mono 
MP3 przy przep(ywno$ci 32 kbps.

Dziennikarze oraz twórcy podcastów doceni! mo%liwo$& 
edytowania nagranych plików z poziomu urz!dzenia, z 
opcj! kopiowania oraz wklejania edytowanego fragmentu 
do nowego pliku (oryginalny plik pozostaje nienaruszony). 
Transkrypcj# u(atwia funkcja Skip Back, istnieje tak%e 
mo%liwo$& wymiany plików z komputerem (metoda drag 
and drop) korzystaj!c z technologii USB 2.0.

Rejestratory kieszonkowe

Rejestratory kieszonkowe oraz przeno"ne
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PMD671
Profesjonalny cyfrowy rejestrator audio 24-bit/96kHz

Specy" kacja

• Bezpo$rednie nagrywanie na karty pami#ci * ash
• Nagrywanie jednym przyciskiem
• Obs(uga formatów MP3, MP2, WAV oraz BWF
•  Zakres cz#stotliwo$ci próbkowania 16-96kHz oraz wybór przep(ywno$ci 

w przedziale 16-384bit
• Cyfrowe i analogowe wyj$cie oraz wej$cie
• Symetryczne wej$cie mikrofonowe stereo XLR
• Zasilanie phantom +48V
• Port USB 2.0
• Mo%liwo$& ods(uchiwania nagranego materia(u w czasie nagrywania (monitor)
• Funkcja Shift-time playback
• Monitorowanie nagrania bez wyciszania (REC-MUTE)
• Mo%liwo$& zastosowania baterii NiCd/NiMh (wbudowana (adowarka)
• System znaczników EDL

Model PMD671 z serii Marantz Professional zapewnia 
nagrywanie z pomoc! jednego przycisku, bez przerwy, 
przy pe(nej kompatybilno$ci z komputerami PC. 
Urz!dzenie umo%liwia zapis plików audio na niedrogich 
oraz powszechnie dost#pnych dyskach Microdrive lub 
kartach CompactFlash – wystarczy wcisn!& jeden przycisk. 
Rejestrator PMD671 jest kompatybilny z formatami zapisu 
d"wi#ku MP3, MP2, BWF oraz WAV. Urz!dzenie posiada 40 
ustawie' jako$ci nagrywania oraz obs(uguje format zapisu 
danych FAT32 – dla przysz(o$ciowych, wielogigabajtowych 
rozwi!za'. PMD671 mo%e nagrywa& bez przerwy przez 
6 godzin, wyposa%ony jest we w(asne menu oraz system 
znaczników EDL, który pozwala tworzy& nowe pliki w czasie 
nagrywania oraz u(atwia odtwarzanie istniej!cych nagra'.

Prosty w obs!udze
Wystarczy wcisn!& przycisk, by rozpocz!& zapis plików 
audio na niedrogich oraz powszechnie dost#pnych 
dyskach Microdrive lub kartach CompactFlash.

Przesy!anie plików audio do komputera PC
P(aski i przeno$ny rejestrator PMD671 posiada port 
umo%liwiaj!cy (atwe pod(!czenie oraz szybkie przesy(anie 
plików do komputera. Korzystaj!c z metody drag and 
drop, u%ytkownik ma mo%liwo$& przeniesienia nagranych 
plików audio na dysk komputera w ci!gu kilku minut – czas 
oczekiwania jest znacznie krótszy ni% w przypadku kaset 
czy te% technologii MD i DAT.

Rejestratory przeno"ne

PMD661
Profesjonalny kompaktowy cyfrowy rejestrator audio

•  Nagrywanie bezpo$rednio na kart# SD – kompatybilno$& 
z technologi! SD/SDHC

• Kieszonkowe rozmiary - 165x93x36mm
• Du%y wy$wietlacz OLED (organiczne diody LED)
• Obs(uga formatów MP3 i WAV(BWF)
• Linearna kwantyzacja 16/24-bit
•  Zakres cz#stotliwo$ci próbkowania 44.1/48/ 96KHz (96KHz 

tylko w przypadku PCM)
• Przep(ywno$&: 64 - 320kbps Stereo
• Symetryczne wej$cie mikrofonowe stereo XLR
• Zasilanie phantom +48V
•  Symetryczne wej$cie XLR LINE, niesymetryczne wej$cie/wyj$cie 

LINE, wej$cie cyfrowe (S/PDIF)

• Technologia USB 2.0 zapewniaj!ca szybki transfer danych
•  6 godzin nagrywania na czterech bateriach AA (baterie 

alkaliczne 1450mAh)
• Opcje transkrypcji – pitch oraz przeskok w ty(
•  W zestawie z nowym oprogramowaniem PMD MARK EDITOR

Specy" kacja

Oto Marantz Professional PMD661 – wyj!tkowo solidny 
i wszechstronny, przeno$ny rejestrator audio. Umo%liwia on 
nagrywanie w formacie PCM / MP3, (!cz!c w sobie cechy 
znanych modeli PMD620 oraz PMD671.

PMD661 to profesjonalne narz#dzie odpowiednie do 
zastosowa' radiowo-telewizyjnych. Pe(en nowych, 
innowacyjnych rozwi!za' design to o wiele mniejsza ni% 
w przypadku modelu PMD660 obudowa, nowy panel przedni 
z mniejsz! liczb! przycisków oraz zaawansowane menu 
z dost#pem do wszystkich funkcji urz!dzenia. Przy rozmiarach 
165 x 93 x 36 mm (6.5” x 3.7” x 1.4”), rejestrator ten jest o 1/3 
mniejszy od modelu PMD660. Przejrzyste rozmieszczenie 
przycisków kontrolnych umo%liwia prost! obs(ug# 
urz!dzenia jedn! r#k!. PMD661 posiada tak%e wbudowany 
pojemno$ciowy mikrofon stereo wysokiej klasy, który u(atwia 
precyzyjne “wycelowanie” oraz nagrywanie, a tak%e przejrzysty 
wy$wietlacz OLED o rozdzielczo$ci 128 x 64 pikseli (diody 
organiczne LED). 

Urz!dzenie wyposa%one jest w symetryczne wej$cia MIC oraz 
XLR LINE oraz niesymetryczne wyj$cie liniowe RCA i wej$cie 
liniowe mini jack 3,5 mm. Po raz pierwszy w urz!dzeniu z tego 
przedzia(u cenowego pojawia si# mo%liwo$& nagrywania 
z przetwarzaniem 24-bit / 96 kHz dla nagra' PCM. PMD661 
korzysta z kart * ash SD, powszechnie dost#pnego oraz 
najbardziej przysz(o$ciowego rozwi!zania. Urz!dzenie jest 
kompatybilne z technologi! SDHC, co oznacza mo%liwo$& 
korzystania z kart o pojemno$ci do 32 GB. Du%a pojemno$& 
pami#ci idzie w parze z d(ugim czasem nagrywania 
wynosz!cym 6 godzin – przy czterech bateriach alkalicznych 
AA / Ni-Mh. Port USB 2.0 umo%liwia transfer plików 
z zastosowaniem technologii drag and drop. 

Po raz pierwszy wraz z urz!dzeniem z serii Marantz 
Professional dostarczone jest oprogramowanie PMD 
Marker Editor. Umo%liwia ono tworzenie oraz edycj# plików 
z poziomu komputera PC lub laptopa, w oparciu o tzw. 
znaczniki (markery) – pozwoli to na wygodne zarz!dzanie 
plikami dla ich dalszej dystrybucji.

Rejestratory kieszonkowe
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PRC620 RC600 DD1

08-09

PRC600

Rejestratory przeno"ne

CDR310
Profesjonalna przeno!na nagrywarka CD Audio

Marantz nadaje nowy wymiar nagrywaniu p(yt CD. Wszystko 
to za spraw! CDR310 – pierwszej przeno$nej nagrywarki 
CD w przyst#pnej cenie. P(yty audio CD gwarantuj! 
wytrzyma(o$& przy zastosowaniu uniwersalnego no$nika – 
tworz!c dokumentacj#, kopie zapasowe oraz archiwizuj!c. 
Cyfrowa rejestracja d"wi#ku oraz nagrywanie p(yt CD to 
ju% standard od kilku lat, brakowa(o jednak urz!dze', które 
oferowa(yby pe(n! mobilno$& oraz (atwo$& obs(ugi, tak 
wa%n! w erze cyfrowych technologii. CDR310 przynosi 
now! jako$&, pozwalaj!c u%ytkownikom korzysta& 
z przeno$nej nagrywarki o parametrach odpowiadaj!cych 
nagrywarkom stacjonarnym. Wyposa%ona w twardy dysk, 
lekka i kompaktowa CDR310 mo%e nagrywa& wysokiej 
jako$ci d"wi#k 16-bitowy do plików w formatach CD-DA, 
WAV, AIFF oraz MP3, a nast#pnie zapisa& gotowy efekt na 
p(ytach CD.

Specy" kacja

• Cyfrowy zapis na dysku twardym w ró%nych formatach
• Natychmiastowe nagrywanie p(yt CD
• Wygoda oraz pe(na mobilno$&, nagrywanie jednym przyciskiem
• Dost#pne tryby nagrywania - Pre-Record, Background Record, Silent Skip
• Funkcja Auto Track
• Wej$cia/wyj$cia umo%liwiaj!ce pod(!czenie profesjonalnego sprz#tu

Akcesoria
Przeno!ne cyfrowe rejestratory audio

DA620
Zasilacz sieciowy do PMD661

CLC670
Futera( ochronny do PMD670/671

PRC661
Profesjonalna torba ochronna do PMD661

Profesjonalna torba ochronna do PMD620 Pilot zdalnego sterowania do cyfrowych 
rejestratorów PMD

Peda( USB do komputera oraz oprogramowanie do 
transkrypcji dla systemu Windows™

Torba ochronna do CDR310

Akcesoria do przeno"nych rejestratorów cyfrowych

Inne akcesoria
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Rejestratory stacjonarne

PMD580
Stacjonarny cyfrowy odtwarzacz/rejestrator audio

Specy" kacja

• Nagrywanie bezpo$rednio na kart# CompactFlash lub dysk Microdrive
• Pliki audio kompatybilne ze standardem MS-DOS™, Windows oraz Macintosh
• Formatów plików do wyboru: .wav lub .mp3
• Programowalny czas rozpocz#cia oraz zako'czenia nagrywania
• Bufor pami#ci Pre-Recording
• Wbudowany zegar okre$laj!cy czas/dat#
• Sieciowa archiwizacja plików – kopiowanie nagranych plików na dysk sieciowy
• Du%y zakres dost#pnych funkcji odtwarzania
• Symetryczne wyj$cia i wej$cia XLR LINE 
• Niesymetryczne wej$cia/wyj$cia LINE
• Symetryczne (AES/EBU) oraz niesymetryczne wej$cia i wyj$cia cyfrowe
• Z(!cze RS232
• Interfejs sieciowy LAN / obs(uga przez przegl!dark# Web

PMD580 to kolejny rejestrator audio z serii Marantz Professional, daj!cy u%ytkownikom najwy%szej 
jako$ci technologi#, (atwo$& obs(ugi oraz mo%liwo$& pod(!czenia dodatkowego sprz#tu. Urz!dzenie 
wyposa%one jest w interfejs sieciowy, cyfrowe oraz analogowe wyj$cia/wej$cia audio (symetryczne 
oraz niesymetryczne), port USB 2.0 umo%liwiaj!cy szybki transfer danych, a tak%e gniazdo RS232. 
PMD580 mo%e nagrywa& bezpo$rednio na kart# CompactFlash lub dysk Microdrive, zapisuj!c do 
formatu PCM (16/24 bit) lub MP3 – pozwala to zachowa& optymalny kompromis mi#dzy jako$ci! 
d"wi#ku oraz czasem nagrywania. Zapisane pliki mog! zosta& zarchiwizowane na dysku sieciowym 
(przez po(!czenie lokalne LAN) lub przekopiowane na dysk komputera do pó"niejszej edycji oraz 
dystrybucji. Urz!dzenie pozwala zaprogramowa& czas nagrywania oraz pó"niejsze automatyczne 
przekopiowanie plików na dysk sieciowy. Zdalny dost#p do urz!dzenia jest mo%liwy za pomoc! 

interfejsu RS232 lub przy pomocy po(!czenia lokalnego LAN. Srebrna obudowa typu RACK 1U, 
du%y i wyra"ny wy$wietlacz, przedni panel ze z(!czem kart pami#ci oraz wyj$ciem USB – PMD580 to 
doskona(e rozwi!zanie dla osób poszukuj!cych wielofunkcyjnego, kompatybilnego z komputerem 
PC/Mac rejestratora audio.

Rejestratory/odtwarzacze stacjonarne
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Rejestratory stacjonarneRejestratory stacjonarne

PMD560
Stacjonarny cyfrowy odtwarzacz/rejestrator audio

Specy" kacja

• Technologia pami#ci masowych
• Brak ruchomych cz#$ci – nie wymaga konserwacji
•  Nagrywanie nieskompresowanego d"wi#ku 16-bit w formacie PCM (pliki .wav) 

w jako$ci 44.1 kHz lub 48 kHz
• Nagrywanie mono w formacie .mp3 z przep(ywno$ci! 64 kbps
• Nagrywanie stereo w formacie .mp3 z przep(ywno$ci! 128 kbps
• Mo%liwo$& zapami#tania trzech prede) niowanych ustawie' formatu nagrywania
• Nagrywanie na niedrogie, powszechnie dost#pne karty CompactFlash (CF)
• Gniazdo RCA – wej$cie/wyj$cie
•  Funkcja “Copy Segment” – kopiowanie/wklejanie edytowanego fragmentu do 

nowego pliku
• 99 “Virtual Tracks” – wirtualne $cie%ki w trybie edycji EDL
• Wyj$cie USB na przednim panelu dla (atwego przenoszenia plików
• Port RS232 do automatycznej oraz r#cznej kontroli rejestratora

W ci!gu ostatnich kilku lat rejestratory Marantz Professional wykorzystuj!ce pami#ci masowe 
zrewolucjonizowa(y $wiat radiowego i telewizyjnego dziennikarstwa oraz przeno$nych urz!dze' 
rejestruj!cych. Zastosowanie pami#ci masowych oraz brak ruchomych cz#$ci pozwoli(o w praktyce 
wyeliminowa& kwesti# napraw oraz konserwacji. Teraz Marantz
Professional pozwala u%ytkownikom sprawdzi& zalety tego rozwi!zania za spraw! przyst#pnego 
cenowo modelu PMD560. Nagrania audio przesy(ane s! on-line, przez email, a tak%e przy pomocy 
webcastów i podcastów. Instalacje audio musz! by& w stanie zapewni& najwy%sz! jako$& cyfrowych 
nagra', której oczekuj! i potrzebuj! u%ytkownicy. Taki cel przy$wieca( te% twórcom PMD560. 
Montowany w obudowie typu RACK 1U rejestrator PMD560 nagrywa d"wi#k bezpo$rednio na 

niedrogie karty pami#ci CompactFlash. Mo%e on nagrywa& d"wi#k mono lub stereo, w popularnych 
formatach PCM (d"wi#k nieskompresowany) lub MP3. Je$li chcesz korzysta& z wi#cej ni% jednego 
formatu, PMD560 umo%liwia zaprogramowanie trzech prede) niowanych ustawie' – pó"niej 
wystarczy tylko wcisn!& jeden przycisk by wybra& jedno z nich. Z(!cze RS-232 pozwala na 
automatyczn! kontrol# rejestratora, a edycj# plików oraz tworzenie list odtwarzania umo%liwia 
przedni panel urz!dzenia. Umieszczone z przodu wyj$cie USB u(atwi transfer plików audio do 
komputera PC lub Mac.

PMD570
Stacjonarny cyfrowy odtwarzacz/rejestrator audio

Specy" kacja

• Bezpo$rednie nagrywanie na karty pami#ci CompactFlash
• Port RC232C
• Nagrywanie jednym przyciskiem
• Formaty zapisu MP3, MP2, WAV oraz BWF
• Cz#stotliwo$& próbkowania 16-48kHz
• Przep(ywno$& 32-384bit
• Mo%liwo$& przypisania funkcji do systemu zdalnego sterowania
• Cyfrowe wej$cie/wyj$cie
• Symetryczne wej$cia liniowe XLR
• Niesymetryczne wej$cie/wyj$cie liniowe
• Obudowa 1U

Od wielu lat Marantz Professional produkuje najwy%szej klasy urz!dzenia do odtwarzania oraz nagrywania 
d"wi#ku. Wyposa%ony w wytrzyma(! obudow# 1U model PMD570 gwarantuje doskona(! jako$& przy 
nagrywaniu oraz odtwarzaniu – wsz#dzie tam, gdzie istnieje mo%liwo$& instalacji stacjonarnego urz!dzenia: 
w salach koncertowych i teatrach, a tak%e w salach zebra' czy salach wyk(adowych. 

Z(!cze RS232 pozwala na zdaln! kontrol# urz!dzenia, a wyj$cie USB umo%liwia szybk! wymian# plików 
z komputerem PC lub Mac.
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EV, CARD ERROR, RECORD and RECORD PAUSE 
player 

14-15

Akcesoria
MARP Pilot do rejestratorów/odtwarzaczy stacjonarnych PMD560/570/580

Akcesoria do rejestratorów stacjonarnychAkcesoria do rejestratorów stacjonarnych

Specy" kacja

• Prosty i dyskretny pilot do nagrywania d"wi#ku w salach zebra'
• +atwe po(!czenie z rejestratorami Marantz® PMD560/570/580 przez port RS232
•  Jasne i wyra"ne przyciski STOP, PLAY, PLAY PAUSE, PLAY F.FWD, PLAY F.REV, 

CARD ERROR, RECORD oraz RECORD PAUSE
•  +atwa kontrola przycisków RECORD i STOP bez potrzeby podchodzenia do 

odtwarzacza
•  Ergonomiczny oraz atrakcyjny design, specjalna podstawka zapobiegaj!ca 

ze$lizgni#ciu si# ze sto(u
• Ma(y pobór mocy, nie wymaga dodatkowego zasilania
• Specjalna pow(oka zabezpieczaj!ca pilot przed skutkami zalania p(ynami

Zalety nagrywania cyfrowego
Nasz przewodnik po zaletach nagrywania audio na cyfrowe no!niki

Pilot MARP-WRC pozwala na kontrolowanie nagrywania za pomoc! dwóch przycisków oraz pokazuje stan 
pod(!czonego odtwarzacza Marantz® PMD. 

Jednostka steruj!ca o rozmiarze myszki komputerowej posiada 5-metrowy kabel, który umo%liwia jej 
pod(!czenie do rejestratora audio. Pilot umieszczony w ogólnodost#pnym miejscu przy stole w sali zebra' 
umo%liwi natychmiastowe nagranie konferencji lub spotkania. 

Aktualny stan odtwarzacza wskazuj! pod$wietlane na czerwono oraz zielono kontrolki umieszczone przy 
przycisku RECORD – mog! one wskazywa& STOP, PLAY, PLAY PAUSE, PLAY F.FWD, PLAY F.REV, CARD ERROR, 
RECORD oraz RECORD PAUSE. Przyciski kontrolne pozwalaj! rozpocz!& nagrywanie, ustawi& znacznik 
nagrania oraz zatrzyma& nagrywanie. 

Nagrywaj
Cyfrowa jako!# oraz ci$g%o!# nagrania
Po%egnaj si# z nagrywaniem na kasety. Niezale%nie od tego, co chcesz 
nagrywa&, rejestracja cyfrowa to najprostsze rozwi!zanie. Zebranie, 
wywiad czy koncert – wystarczy po prostu wcisn!& jeden przycisk 
i nagra& d"wi#k o jako$ci p(yty CD audio.

Niezale%nie od tego, czy nagrywasz z pomoc! urz!dzenia 
zewn#trznego czy te% korzystaj!c z wbudowanego mikrofonu, 
wystarczy wcisn!& jeden przycisk, a rejestrator Marantz rozpocznie 
nagrywanie. Rejestracja audio to od dzi$ sama przyjemno$&.

Zapisuj
Cyfrowe mo&liwo!ci oraz niezawodno!#
Koniec w przek(adaniem kaset. Koniec z piosenkami i rozmowami 
przerwanymi w po(owie. Koniec ze zu%ytymi, zniszczonymi 
i zacinaj!cymi si# p(ytami CD. 

Korzystaj!c z kart pami#ci CompactFlash lub SD – takich samych, 
jak w cyfrowych aparatach fotogra) cznych – mo%esz nagra& ponad 
trzy godziny d"wi#ku o jako$ci audio CD lub a% do 12 dni nagrania 
w formacie mp3! Teraz ju% nic Ci nie ucieknie.

Dane zapisane na kartach CompactFlash oraz SD s! bezpieczne – 
karty te nie maj! ruchomych cz#$ci oraz s! bardziej wytrzyma(e na 
kurz, drgania oraz wilgo&, czyli wszystko to, co stanowi(o problem 
w przypadku innych no$ników.

Udost'pniaj
Cyfrowa uniwersalno!# oraz prostota
Wraz z cyfrowymi standardami sko'czy(o si# kopiowanie z kasety na 
kaset#. Po sko'czeniu nagrywania technologia drag & drop pozwoli Ci 
w prosty sposób przenie$& pliki do komputera PC lub Mac przez port 
USB lub za pomoc! standardowego czytnika kart pami#ci. Z cyfrow! 
technologi! transfer danych trwa kilka sekund – tworzona kopia 
zawsze b#dzie identyczna, wi#c nigdy nie ucierpi na tym jako$&.

Dane zapisane na komputerze otwieraj! przed u%ytkownikiem 
niesko'czony szereg mo%liwo$& – edycja, konwertowanie, wysy(aniem 
mailem, umieszczanie w Internecie, nagrywanie na p(ytach CD… 
Jest to najprostszy sposób obróbki, kopiowania oraz udost#pniania 
materia(ów audio.
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