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MARANTZ PROFESSIONAL APRESENTA O PMD-901V GRAVADOR DE
AUDIO/VIDEO & LOCALIZAÇÃO PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS
Com GPS ligado, preso ao corpo, captura e documenta eventos em tempo real, full HD, para revisão
posterior.
Fort Lauderdale, FL, USA – 5 de Janeiro de 2015. A Marantz Professional, (marantzpro.com) líder em
fabricação de produtos de gravação profissional, anunciou hoje o gravador pessoal A/V de alta
definição PMD-901V. Podendo usa-lo preso ao corpo, o gravador de áudio/vídeo foi projetado para
capturar imagens, sons e serviços de localização. Em particular, o PMD-901V irá reforçar o apoio a
segurança, EMT – Técnico de Emergência Médica, profissionais da saúde e outros profissionais que
interagem frequentemente com o público.
Com 32GB de armazenamento interno e seguro, o PMD-901V captura até 8 horas continuas de video
em full HD em resolução 2304x1926, mostrando detalhes impecavéis e nitídos em condições
adversas. Pesando menos de 200 gramas, o PMD-901V pode ser preso a roupa do usuário com um
“clip” giratório para a captura do vídeo ideal, em um ângulo de até 140º no formato ultra-wide. O GPS
interno permite a marcação da localização automáticamente nos vídeos e imagens capturadas,
oferencendo a comprovação de onde e quando foram registrados.
Construído para aplicações comerciais, o PMD-901V se integra perfeitamente com uniformes e
agasalhos pesados, tornando o manuseio com luvas uma tarefa simples. Sua tela colorida e
retroiluminada de alta resolução com 2 polegadas, permite enxergar as gravações com clareza,
enquanto os arquivos ficam salvos e protegidos por senha, seguros contra alterações ou apagamento
por pessoas não autorizadas. A marcação nos arquivos permite que os usuários identifiquem
rapidamente clips que contenham eventos notáveis, quando descarregá-los em um computador
através da porta USB de alta velocidade.
Destaques do PMD-901V:
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●
●
●
●
●
●

Captura de vídeo Ultra-sharp 2304 x 1296p em HD a 30 frames por segundo
Campo de captura de imagens e vídeos em um ângulo de 140º
Construção impermeável nível IP-67, é submersível por até 30 minutos em pronfundidade 1m
32GB de armazenamento interno protegido por senha, captura total de 10 horas
Modo visão noturna com detalhe de captura facial de até 10m de distância na escuridão
Display colorido e iluminado de 2 polegadas com alta resolução; saída HDMI 1.3
Modo Quick-Start de gravação, começa a gravar assim que é ligado
Utilizável em temperaturas entre -40º C a 60º C
Intuitiva operação one-handed (com uma mão) - mesmo usando luvas
Notificações personalizadas (sonoras, visuais e vibrações) fornecem breve feedback
Buffer de 30 segundos para pré e pós gravação, garantem que momentos críticos sejam
capturados
Grava apenas áudio, quando gravações em vídeo não forem necessárias

● Microfone de alta qualidade embutido, altamente inteligível, para voz ou capturas do áudio
ambiente
“Mais do que nunca, os profissionais que interagem com o público precisam documentar sua
localização e atividades com propósito profissional. O PMD-901V tem bateria duradoura,
armazenamento interno, seguro como um vigia em silêncio, protegendo os interesses do público e
dos profissionais de forma discreta e segura”, disse Costa Lakoumentas, VP Sênior da Marantz
Professional. “Mesmo sob as condições mais difíceis, o PMD-901V grava de forma inteligente, com
impressionante qualidade e de uma forma bem discreta.
O PMD-901V vai estar em exibição na feira Consumer Electronics Show 2015 em Las Vegas, NV,
de 6 a 9 de Janeiro, no Las Vegas Convention Center in Central Hall, estande 11640. O PMD-901V
estará disponível na Primavera de 2015 para os revendedores da Marantz Professional por $499.99.
Para mais informações visite marantzpro.com.
###
Sobre Marantz Professional
Marantz Professional é líder na fabricação de soluções de gravação profissional. Baseando-se em
uma história de inovações de engenharia de décadas, Marantz Professional fornece tecnologia de
gravação, sem comprometer o áudio ou vídeo, para usuários críticos em cada empreendimento
profissional.
Para mais informações visite: www.marantzpro.com

