
Guia d’utilització de la
gravadora de veu Sony

ICD-PX333

Característiques tècniques:
• Enregistrament/reproducció de mp3.
• Gravadora de veu digital de 4 GB  memòria.
• Ranura de targeta de memòria microSD.
• Captura àudio d'alta qualitat amb claredat cristal·lina i escolta-ho a través

de l'altaveu frontal de 300 mW.
• Temps  d'enregistrament  amb  la  memòria  incorporada:  màxim  de  1073

hores en manera LP (mp3 a 8 kbps).
• Selecciona el tipus d'enregistrament que desitges capturar (música, reunió,

entrevista, dictat) per a una configuració optimitzada.
• Reducció de soroll intel·ligent.
• Marca  de  pista:  afegeix  diversos  marcadors  a  cada  enregistrament  i

desplaça't entre ells durant la reproducció.
• Pantalla LCD.
• Entrades: Micròfon · Auriculars · USB.
• Dimensions: 37,5 X 114 x 20,9 mm.
• Funciona amb 2 piles AAA (no subministrades amb el lloguer).

1 - 2. Micròfon incorporat
3. Visor
4. Botó Display/Menu
5. Botó Scene
6. Botó carpeta
7. Botó play/stop – Enter
8. Botó parada
9. Botó revisió/ retrocés i 
recerca/ avançar ràpid
10. Altaveu
11. Presa d'auriculars
12. Indicador de funcionament
13. Botó d'eliminar

14. Botó per augmentar o disminuir el volum (+/-)
15. Botó repetició
16. Botó de REC / Pause
17. Interruptor per eliminar el soroll
18. Botó T-Mark
19. Connector USB
20. Ranura per la targeta de memòria M2/micro SD
21. Interruptor HOLD – Power on/of
22. Compartiment per les piles 



Funcionament bàsic:

Per tal de fer una gravació:

1. Encendre la gravadora lliscant cap amunt el interruptor Power ON/OFF i 
s'encendrà la pantalla.

2. Seleccionar la carpeta en la que es desitgi guardar la gravació.

3. Col·locar la gravadora de manera que el micròfon incorporat (1) apunti a 
la direcció de la font que es gravarà.

4. Apretar Rec per començar a gravar i no és necessari mantindre el botó 
apretat per seguir gravant.

5. Per tal de parar la gravació, prémer el botó STOP i apareix l'animació 
«accessing...» que significa que s'estan emmagatzemant les dades.

6. Per buscar i reproduir l'arxiu enregistrat, s'ha de buscar al número i nom 
de la carpeta en la que s'ha guardat anteriorment.

Podeu trobar totes les especificacions tècniques aquí.

Tots els desperfectes que pugui patir el material en el seu
ús  en  dur  a  terme  l'activitat  seran  responsabilitat  de
l'entitat que n'hagi fet ús. 

És important seguir totes les instruccions i fer un bon ús del
material!

http://www.sony.es/product/dic-notetakers/icd-px333/especificaciones-tecnicas#tab

