Philips
Handsfree headset

LFH0331

Neem uw gesprekken op
Ideaal voor digitale recorders
Deze handsfree headset is perfect voor mensen die ook onderweg een goede geluidskwaliteit
en heldere spraak wensen. De minimicrofoon in het snoer is discreet en dankzij de dasclip
weet u altijd zeker dat de microfoon op de juiste plaats zit voor perfecte opnamen.
Superieure audiokwaliteit
• Dankzij de dasclip blijft de microfoon altijd op zijn plaats zitten
• Condensatormicrofoon voor een superieure opnamekwaliteit
• Het unidirectionele ontwerp vangt alleen de stem van de spreker op
Voor optimaal resultaat
• Optimale resultaten bereiken met een totaaloplossing van Philips
• Duurzame materialen voor meer kwaliteit en langdurig gebruik
• Lichte oplossing voor gebruikers van de mobiele dicteerfunctie

LFH0331/00

Handsfree headset

Specificaties
Microfoon
•
•
•
•
•
•
•
•

Aansluiting: 3,5 mm, mono, rechte hoek
Afwerking van aansluiting: verguld
Directionaliteit: unidirectioneel
Frequentiebereik: 20 – 20.000 Hz
Impedantie: circa 2200 ohm bij 1 kHz
Standaardvoltage: 3 – 10 V
Type: electret-condensatormicrofoon
Gevoeligheid: -60 dB ± 2 dB

Oortelefoon
•
•
•
•
•

Kabellengte: 1,1 m
Aansluiting: 3,5 mm, mono, rechte hoek
Afwerking van aansluiting: verguld
Frequentiebereik: 20 – 20.000 Hz
Impedantie: 32 ohm

Kenmerken
•
•
•
•
•

Gevoeligheid: 108 dB
Geluidsmodus: mono
Technologie: dynamisch
Type: oortelefoon
Maximaal uitgangsvermogen: 10 mW

Milieuspecificaties

• Voldoet aan de eisen van 2002/95/EC (RoHS)
• Loodvrij gesoldeerd product

Accessoires
• Dasclip

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): zwart/zilver

Altijd op zijn plaats

Met de handige clip kan de microfoon eenvoudig
worden bevestigd aan kragen, stropdassen of andere
kledingstukken. U sluit de microfoon gewoon aan op
uw Digital Pocket Memo of Voice Tracer. U hoeft
verder niets te installeren.

Optimale resultaten bereiken

De totaaloplossing van Philips produceert
uitstekende resultaten in alle situaties.

Condensatormicrofoon

De gevoelige electret-condensator vangt alle
akoestische details op voor een perfecte
geluidsreproductie van studiokwaliteit.

•

Lichte oplossing

Deze oplossing is licht en eenvoudig te bevestigen;
perfect voor thuis, op kantoor of onderweg.

Unidirectioneel ontwerp

Omdat de unidirectionele microfoon alleen de stem
van de spreker opvangt, is deze ideaal voor het
opnemen van een goede geluidskwaliteit en een
heldere spraak.

Zeer duurzaam

Dankzij de duurzame en hoogwaardige materialen is
de handsfree headset geschikt voor langdurig
gebruik.
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