
»AS PALAVRAS SÃO 
TUDO O QUE TEMOS.«

  SAMUEL BEckETT

Gravadores digitais para todas as necessidades.



»ANTES DE FALAR, 
TENHO ALGO 
IMPORTANTE A DIZER.« 

 GROUcHO MARx

Gravadores digitais optimizados para notas 4–9
Gravadores digitais optimizados para conversação 10–13
Gravadores digitais optimizados para conferências 14–19
Gravadores digitais optimizados para reuniões 20–25
Ditar e transcrever 26–31
Acessórios 32–33
Especificações técnicas 34–37

Registe cada palavra. Faça-o com a mais alta qualidade, 
utilizando os gravadores digitais da Philips. A seguir, vai saber 
o que os nossos produtos conseguem fazer e qual a melhor 
maneira de os utilizar. De certeza que encontrará a melhor 
solução para si.



»OS PENSAMENTOS 
ESPONTÂNEOS SÃO 
GERALMENTE OS MAIS 
VALIOSOS.« 

  FRANcIS BAcON

OPTIMIZADOS PARA NOTAS

com os gravadores digitais optimizados para notas 
nunca se esquecerá de nada, pois pode gravar os seus 
pensamentos e ideias em qualquer altura ou local – 
fácil e confortavelmente. Os nossos gravadores 
incluem o sistema clearVoice, um ajuste dinâmico 
das passagens baixas, que melhora a inteligibilidade 
das vozes mais baixas.
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O Voice Tracer 612 é perfeito para gravar notas pessoais, ideias 
e pensamentos enquanto se desloca. carregue as notas para um 
computador, via USB, e ouça-as instantaneamente.

Qualidade áudio superior
•  Reprodução clara e viva da voz com ClearVoice
•  Grave no popular formato MP3

Experiência fácil e intuitiva
•  Plug and Play no Windows, Mac OS e Linux
•  Transferência rápida de gravações e dados

Concebido para si
•  Leve e com design ergonómico
•  Altifalante dianteiro para uma reprodução nítida da voz

Se procura uma forma prática e com estilo para organizar a sua 
vida, o Voice Tracer 632 é a escolha perfeita. Foi concebido para 
gravar ideias e notas. O auricula com microfone dá-lhe liberdade 
de movimentos.

Qualidade áudio superior
•  Reprodução clara e viva da voz com ClearVoice
•  Grave no popular formato MP3
•  Função de activação por voz para gravação mãos-livres

Experiência fácil e intuitiva
•  Plug and Play no Windows, Mac OS e Linux
•  Transferência rápida de gravações e dados
•  Indicador do volume da voz para feedback claro

Concebido para si
•  Leve e com design ergonómico
•  Altifalante dianteiro para uma reprodução nítida da voz
•  Confortável auricula com microfone incluído 

Voice Tracer 
Gravador digital 612

Voice Tracer 
Gravador digital 632

OPTIMIZADOS PARA NOTAS LFH0612 OPTIMIZADOS PARA NOTAS LFH0632
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O Voice Tracer 617 permite-lhe ditar documentos e notas 
enquanto se desloca. No escritório, basta ligar o gravador ao 
computador, transferir os ficheiros e deixar o software incluído 
transformar automaticamente o som em texto.

A melhor forma de tirar notas
•  Reprodução clara e viva da voz com ClearVoice
•  Grave no popular formato MP3
•  Gravação instantânea com um toque
•  Função de índice para encontrar facilmente passagens 

importantes

Transforme a fala em escrita 
•  Tudo-em-um: Dragon NaturallySpeaking DVR Edition incluído
•  Mais preciso do que nunca, com uma exactidão de até 99%
•  Transcreva automaticamente os ficheiros de ditados
•  Crie documentos três vezes mais rápido do que digitando-os

Voice Tracer 
Gravador digital 617

OPTIMIZADOS PARA NOTAS LFH0617
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»QUANDO AS PESSOAS 
FALAM, OIÇA cOM TODA A 
ATENÇÃO. A MAIORIA DAS 
PESSOAS NUNcA OUVE.« 

  ERNEST HEMINGWAy

OPTIMIZADOS PARA cONVERSAÇÃO

Deixe as notas e concentre-se completamente na con versa: 
com os nossos gravadores digitais optimizados para 
conversação, não vai perder uma palavra. O microfone 
integrado de baixo ruído é muito superior aos microfones 
normais. Graças a uma maior sensibilidade, recebe mais 
sinais de voz e garante uma qualidade de som excelente.
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Mesmo se estiver distraído, o Voice Tracer 642 regista todas 
as conversas por si. Grave até 566 horas e depois transfira os 
ficheiros para o computador via USB.

Qualidade áudio superior
•  Microfone de baixo ruído para total nitidez da voz
•  Reprodução clara e viva da voz com ClearVoice
•  Gravação no popular formato MP3 e em cinco modos

Experiência fácil e intuitiva
•  Grande visor retroiluminado de leitura fácil
•  Plug and Play no Windows, Mac OS e Linux
•  Indicador do volume da voz para feedback claro

Concebido para si
•  Leve e com design ergonómico
•  Altifalante dianteiro para uma reprodução nítida da voz
•  Confortável auricula com microfone incluído

O Voice Tracer 652 é ideal para registar conversas – a qualidade 
áudio é fantástica, mesmo com muito ruído de fundo. Além disso, 
permite o carregamento do dispositivo em qualquer lugar, via USB.

Qualidade áudio superior
•  Microfone de baixo ruído para total nitidez da voz
•  Reprodução clara e viva da voz com ClearVoice
•  Grave no popular formato MP3 ou em PCM para obter 

qualidade de estúdio

Experiência fácil e intuitiva
•  Grande visor retroiluminado de leitura fácil
•  Indicador do volume da voz para feedback claro
•  Transferência rápida de gravações e dados
•  Função de índice para encontrar facilmente passagens 

importantes

Concebido para si
•  Recarregue as pilhas via USB
•  Reproduza música em MP3 e WMA
•  Confortável microfone mãos-livres com clipe e auscultadores 

estéreo incluídos

Voice Tracer 
Gravador digital 642

Voice Tracer 
Gravador digital 652

OPTIMIZADOS PARA cONVERSAÇÃO    LFH0642 OPTIMIZADOS PARA cONVERSAÇÃO    LFH0652
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»ESTOU SEMPRE 
DISPOSTO A APRENDER, 
MAS NEM SEMPRE GOSTO 
QUE ME ENSINEM.« 

  WINSTON CHURCHILL

Se não lhe escapar nada, vai perceber tudo: com os nossos 
gravadores digitais optimizados para conferências, pode  
gravar conferências e palestras muito facilmente. O sistema 
de microfone com zoom integrado, em todos os modelos, 
até regista vozes distantes e filtra todos os ruídos  
ambientes perturbadores da gravação.

OPTIMIZADO PARA cONFERÊNcIAS
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O Voice Tracer 862 mostra o que são, de facto, a forma 
e a função. combina funções de gravação avançadas com 
funcionalidades de entretenimento e um design ergonómico  
de grande qualidade.

Qualidade áudio superior
•  Sistema de microfone com zoom para gravações à distância
•  Microfone estéreo de baixo ruído para total nitidez da voz
•  Grave em estéreo no popular formato MP3

Experiência fácil e intuitiva
•  Transferência rápida de gravações e dados
•  Organize os ficheiros de forma rápida e fácil em quatro pastas
•  Grande visor retroiluminado de leitura fácil

Concebido para si
•  Recarregue as pilhas via USB
•  Reproduza música em MP3 e WMA
•  Confortável microfone e auscultadores estéreo incluídos

Registe as suas notas com o Voice Tracer e escreva-as com o 
controlo manual USB. Desfrute de qualidade de gravação estéreo 
nítida e transferência rápida de ficheiros para o PC via USB.

Digitação eficiente
•  Digite as gravações com o controlo manual USB  

e os auscultadores
•  Controle a reprodução, pare, avance  

e retroceda com o polegar

O Voice Tracer 868 tem uma base USB que carrega o gravador 
de voz de forma prática, ligando-o simultaneamente ao Pc.

Voice Tracer 
Gravador digital 862

Voice Tracer 
conjunto de escrita 867

Voice Tracer 
Gravador digital 868

LFH0867

OPTIMIZADO PARA cONFERÊNcIAS    LFH0862 OPTIMIZADO PARA cONFERÊNcIAS    LFH0868
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O Voice Tracer 882 é a combinação perfeita de funções 
profissionais e de lazer. Grave os seus pensamentos, ideias e  
notas ou ouça rádio FM e as suas músicas preferidas. Também 
inclui o inovador microfone com zoom de 12 m, que regista 
vozes distantes e suprime o ruído envolvente.

Qualidade áudio superior
•  Sistema de microfone com zoom para gravações à distância
•  Gravação estéreo em PCM para qualidade de CD
•  Grave em estéreo no popular formato MP3
•  Óptima qualidade com o ajuste da sensibilidade do microfone
•  Função de activação por voz para gravação mãos-livres

Concebido para si
•  Recarregue as pilhas via USB
•  Reproduza música em MP3 e WMA
•  Gravação de rádio FM para registar os seus programas 

preferidos
•  Confortável microfone e auscultadores estéreo incluídos

Voice Tracer 
Gravador digital 882

OPTIMIZADO PARA cONFERÊNcIAS    LFH0882
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»SE cONSEGUIRES FALAR 
DE FORMA BRILHANTE 
SOBRE UM PROBLEMA, 
PODES FIcAR cOM A 
ILUSÃO cONSOLADORA 
DE QUE FOI RESOLVIDO.« 

  STANLEy KUBRICK

Nas reuniões, geralmente fala-se muito, mas diz-se pouco. 
Os nossos gravadores digitais registam tudo, facilitando-
lhe a selecção das passagens realmente importantes. 
Os gravadores têm microfones “boundary layer” únicos, 
que utilizam a pressão sonora da mesa para oferecer uma 
excelente qualidade de som e gravação.

OPTIMIZADOS PARA REUNIÕES
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O Voice Tracer regista todas as palavras com excelente qualidade 
áudio. Só tem de colocar os microfones em forma de disco na 
mesa, ligá-los ao gravador e pode começar!

Qualidade áudio superior
•  Grave em estéreo no popular formato MP3
•  Microfones inovadores com captação de som a 360 graus
•  Óptima qualidade com o ajuste da sensibilidade do microfone

Experiência fácil e intuitiva
•  Solução portátil e de fácil utilização
•  Transferência rápida de gravações e dados
•  Organize os ficheiros de forma rápida e  

fácil com 4 pastas

Concebido para si
•  Recarregue as pilhas via USB
•  Reproduza música em MP3 e WMA
•  Transporte confortável no estojo tudo-em-um

Voice Tracer 
Gravador para reuniões 895

OPTIMIZADOS PARA REUNIÕES LFH0895
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concebido para registar as suas reuniões, o gravador profissional 
proporciona excelente qualidade de som combinada com 
tecnologia de fácil utilização. A gama de componentes permite 
adaptar o sistema às necessidades da sua actividade. 

Grande facilidade de utilização 
•  Solução simples e pronta a utilizar
•  Portátil, com um elegante estojo metálico
•  Instalação rápida com microfones inovadores para conferências

Simplesmente inteligente
•  Óptima gravação com captação de som a 360 graus
•  Design “boundary layer” que utiliza a pressão sonora da mesa
•  Expansível com microfones em cascata
•  Arrumação incorporada do cabo e adaptação do comprimento

Concebido para profissionais
•  Gravação de alta qualidade em DSS, MP3 e PCM
•  Transcrição rápida com transferência automática de ficheiros  

via USB
•  Cartão de memória substituível para gravações ilimitadas

Pocket Memo  
Gravador para reuniões 955

OPTIMIZADOS PARA REUNIÕES LFH0955
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DITAR E TRANScREVER

»QUANDO ME 
PERGUNTAM: COMO É 
QUE EScREVE? RESPONDO 
SEMPRE: UMA PALAVRA 
DE cADA VEZ.« 

  STEPHEN kING

Os nossos produtos para ditados têm gravadores portáteis 
ergonómicos, que pode combinar facilmente com hardware 
e software de transcrição profissional para uma solução 
completa. Permitem a criação prática de ficheiros de 
ditado de alta qualidade, transferência electrónica para o 
dactilógrafo e uma rápida transcrição, reduzindo o tempo 
de conversão em texto.
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O versátil kit para principiantes 9399 garante alta qualidade 
digital, do ditado à transcrição. Com controlo de pé  
ergonómico e auscultadores, em combinação com software 
elaborado e o gravador Pocket Memo, torna os ditados mais 
práticos do que nunca.

Solução de gravação profissional
•  Recarregue as pilhas via USB
•  Operação com interruptor deslizante
•  Funções de edição profissionais 

(substituir/inserir/eliminar parcialmente/anexar)
•  Cartão de memória substituível para gravações ilimitadas
•  Alta qualidade de gravação nos formatos DSS e MP3

Solução de transcrição profissional
•  Controlo de pé ergonómico e auscultadores incluídos
•  Recuperação rápida do trabalho com gestão eficaz dos  

ficheiros de som
•  Definição de prioridades para distinguir trabalhos urgentes
•  Transcrição rápida com transferência automática de ficheiros  

via USB

Pocket Memo  
Gravador de ditados digital 9375

Pocket Memo  
kit digital para principiantes 9399

DITAR LFH9375 DITAR E TRANScREVER LFH9399

Prático, poderoso e eficaz – a mais recente tecnologia de 
gravação na ponta dos seus dedos. cartão de memória 
substituível para uma capacidade de gravação quase ilimitada e 
excelente qualidade de som com o formato de ficheiro DSS.

Controlo rápido
•  Operação com interruptor deslizante
•  Funções de edição profissionais 

(substituir/inserir/eliminar parcialmente/anexar)
•  Controlo intuitivo com “botões inteligentes”

Fácil gestão dos ficheiros
•  Rápida recuperação do trabalho com gestão eficaz dos  

ficheiros de som
•  Definição de prioridades para distinguir trabalhos urgentes
•  Acompanhamento do trabalho através da informação do estado
•  Transcrição rápida com transferência automática de ficheiros  

via USB

Concebido para profissionais
•  Recarregue as pilhas via USB
•  Alta qualidade de gravação nos formatos DSS e MP3
•  Função de activação por voz para gravação mãos-livres
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Handy, powerful and effi cient, you can easily control the 
latest recording technology with push buttons. With the 
exchangeable memory card, you have vir tually unlimited 
recording capacity and the DSS fi le format delivers excellent 
sound quality.

Quick control
• Push-button operation
• Professional editing functions 
   (overwrite/insert/partial delete/append)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• High recording quality in DSS and MP3 format
• Voice-activation function for hands-free recording

The versatile star ter kit 9399 guarantees high digital quality 
from dictation to transcription. Ergonomically designed foot 
control and headphones in combination with elaborate 
software and the Pocket Memo dictation recorder make 
your dictation workfl ow as convenient as never before. 

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• Push-button operation
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/append)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS and MP3 format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9375
Pocket Memo  

Digital starter kit 9399

DICTATION                                     LFH9375 DICTATION & TRANSCRIPTION        LFH9399
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DICTATION                                     LFH9375 DICTATION & TRANSCRIPTION        LFH9399
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You grew fond of your tape-based recorder but want to 
increase effi ciency? This is where the Pocket Memo 9380 
comes into play. With the professional slide-switch you can 
hold on to your working habits and enhance your dictation 
workfl ow.

Quick control
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• Voice-activation function for hands-free recording
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

The star ter kit 9398 lets you manage your workfl ow 
from dictation to transcription with outstanding ease
of use. With the included ergonomically designed foot 
control and headphones, your dictation workfl ow is as 
smooth as never before and the perfect solution for 
every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format

DICTATION                                     LFH9380 DICTATION & TRANSCRIPTION         LFH9398
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You grew fond of your tape-based recorder but want to 
increase effi ciency? This is where the Pocket Memo 9380 
comes into play. With the professional slide-switch you can 
hold on to your working habits and enhance your dictation 
workfl ow.

Quick control
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• Voice-activation function for hands-free recording
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

The star ter kit 9398 lets you manage your workfl ow 
from dictation to transcription with outstanding ease
of use. With the included ergonomically designed foot 
control and headphones, your dictation workfl ow is as 
smooth as never before and the perfect solution for 
every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format

DICTATION                                     LFH9380 DICTATION & TRANSCRIPTION         LFH9398

30 31



O kit para principiante 9398 permite-lhe gerir o fluxo de 
trabalho, do ditado à transcrição, com facilidade incrível. Com  
o controlo de pé ergonómico e os auscultadores incluídos,  
o processo de ditado é melhor e mais fácil do que nunca –  
a solução perfeita para todos os escritórios.

Solução de gravação profissional
•  Recarregue as pilhas via USB
•  Controlo profissional da gravação com interruptor deslizante  

de 4 posições
•  Funções de edição profissionais 

(substituir/inserir/eliminar parcialmente/bloquear)
•  Cartão de memória substituível para gravações ilimitadas
•  Alta qualidade de gravação no formato DSS

Solução de transcrição profissional
•  Controlo de pé ergonómico e auscultadores incluídos
•  Recuperação rápida do trabalho com gestão eficaz dos  

ficheiros de som
•  Definição de prioridades para distinguir trabalhos urgentes
•  Transcrição rápida com transferência automática de ficheiros  

via USB

Pocket Memo  
Gravador de ditados digital 9380

Pocket Memo  
kit digital para principiantes 9398

DITAR LFH9380 DITAR E TRANScREVER LFH9398

Afeiçoou-se ao gravador de cassetes, mas quer aumentar a sua 
eficiência? É ai que o Pocket Memo 9380 entra em cena. Com o 
interruptor deslizante profissional, pode manter os seus hábitos 
de trabalho, melhorando o rendimento.

Controlo rápido
•  Controlo profissional da gravação com interruptor deslizante  

de 4 posições
•  Funções de edição profissionais 

(substituir/inserir/eliminar parcialmente/bloquear)
•  Controlo intuitivo com “botões inteligentes”

Fácil gestão dos ficheiros
•  Recuperação rápida do trabalho com gestão eficaz dos  

ficheiros de som
•  Definição de prioridades para distinguir trabalhos urgentes
•  Acompanhamento do trabalho através da informação do estado
•  Transcrição rápida com transferência automática de ficheiros  

via USB

Concebido para profissionais
•  Recarregue as pilhas via USB
•  Função de activação por voz para gravação mãos-livres
•  Cartão de memória substituível para gravações ilimitadas
•  Alta qualidade de gravação no formato DSS
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Digital dictation recorder 9380
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Digital starter kit 9398
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DICTATION                                     LFH9380 DICTATION & TRANSCRIPTION         LFH9398
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increase effi ciency? This is where the Pocket Memo 9380 
comes into play. With the professional slide-switch you can 
hold on to your working habits and enhance your dictation 
workfl ow.

Quick control
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• Voice-activation function for hands-free recording
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

The star ter kit 9398 lets you manage your workfl ow 
from dictation to transcription with outstanding ease
of use. With the included ergonomically designed foot 
control and headphones, your dictation workfl ow is as 
smooth as never before and the perfect solution for 
every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format

DICTATION                                     LFH9380 DICTATION & TRANSCRIPTION         LFH9398
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Acessórios

Conjunto de transcrição
O conjunto de transcrição SpeechExec é um 
sistema digital especialmente concebido para 
tornar a transcrição fácil e intuitiva.
LFH7177

Conjunto de digitação para leitor de multimédia
controle a reprodução dos ficheiros de voz no 
leitor multimédia com os polegares.
LFH2370

Auricula com microfone
O auricula com microfone é ideal para usar 
em movimento, com o clipe para manter 
o microfone na posição perfeita.
LFH0331

Microfone para gravação de chamadas
Grave facilmente as conversas telefónicas. 
Basta ligar o microfone ao gravador de voz 
e colocar o auscultador no ouvido.
LFH9162

Microfone para reuniões
O microfone para reuniões oferece uma 
qualidade de som excelente e uma extraordinária 
facilidade de utilização. Tecnologia 
revolucionária de forma simples.
LFH9172

Microfone plug-in 
O microfone plug-in unidireccional transforma 
o seu gravador num microfone para entrevistas.
LFH9171

Microfone com clipe
O microfone omnidireccional com clipe é ideal 
para situações de gravação em que é necessária 
uma operação mãos-livres discreta.
LFH9173

Pilhas recarregáveis
Assegure o desempenho prolongado do seu 
gravador digital: pode recarregar as pilhas até 
1000 vezes.
LFH9154
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LFH0642

•
•

566 h

22 h

2 GB

• • •

•

3 m

•

•

•

1

com pilhas 
opcionais     
LFH9154

LFH0652

•
•

566 h

22 h

2 GB

• • •

•

•

3 m

•

•

•

1

•

LFH0862

Zoom de 6 m

•

572 h

50 h

4 GB

• • •

•

6 m

•

•

•

2

•

LFH0867

Zoom de 6 m

•

572 h

50 h

4 GB

• • – 

•

6 m

•

•

•

2

•

LFH0868

Zoom de 6 m

•

572 h

50 h

4 GB

• • •

•

6 m

•

•

•

2

•

LFH0882

Zoom de 12 m

•

572 h

50 h

4 GB

• • •

•

•

12 m

•

•

•

2

•

•

LFH0895

Zoom de 6 m

•

572 h

50 h

4 GB

• • •

•

•

Gravação  360°

•

•

•

2

•

•

LFH0955

•

349 h 
(cartão de memória de 2 GB)

23 h

cartão SDHC até 32 GB

• –  –

•

•

•

Gravação  360°

•

•

2

•

CONVERSAÇÃO CONFERÊNCIAS 

- Cabo USB
-  1 pilha AAA
-  Guia de  

início rápido
-  Auricula com 

microfone 

- Cabo USB
-  1 pilha  

recarregável 
AAA Ni-MH

-  Guia de  
início rápido

-  Microfone  
mãos-livres  
com clipe

-  Auscultadores 
estéreo

- Cabo USB
-  2 pilhas  

recarregáveis 
AAA Ni-MH

-  Manual do  
utilizador

-  Microfone  
mãos-livres  
com clipe

-  Auscultadores 
estéreo

-  Fita para o  
pescoço

-  Cabo USB
-  2 pilhas  

recarregáveis 
AAA Ni-MH

-  Manual do  
utilizador

-  Microfone  
mãos-livres  
com clipe

-  Auscultadores 
estéreo

-  Fita para o  
pescoço

-  Controlo  
manual USB

- Cabo USB
-  2 pilhas  

recarregáveis 
AAA Ni-MH

-  Manual do  
utilizador

-  Microfone  
estéreo com clipe

-  Auscultadores 
estéreo

-  Fita para o  
pescoço

-  Base USB

- Cabo USB
-  2 pilhas recarregáveis 

AAA Ni-MH
-  Manual do utilizador
-  Microfone estéreo  

com clipe
-  Auscultadores estéreo
-  Fita para o pescoço

- Cabo USB
-  2 pilhas recarregáveis 

AAA Ni-MH
-  Manual do utilizador
-  2 microfones para  

reuniões
-  Auscultadores estéreo
-  Cabo divisor
-  Estojo de transporte  

em pele

-  Cabo USB
-  2 pilhas recarregáveis  

AAA Ni-MH
-  Guia de início rápido
-  Manual do utilizador
-  4 microfones para reuniões
-  Microfone de entrevista  

de encaixe
-  Telecomando
-  Base USB
-  Adaptador de USB para  

cartão SD
-  Software SpeechExec Dictate
-  Cartão de memória SD
-  Estojo de transporte metálico
-  Fonte de alimentação
-  Cabo divisor

REUNIÕES

MODELO

Sistema de microfone 
com zoom

Microfone de baixo ruído

ClearVoice

Tempo de gravação 
máximo em horas  

Duração das pilhas  
(máxima, no modo SLP)

Memória

Compatível com Windows,  
Mac OS X e Linux

Gravação em MP3

Gravação em PCM, 
qualidade áudio de CD

Gravação em DSS

Distância de gravação 
(até)

Controlo profissional  
de gravação

Visor retroiluminado  

Divisão de ficheiros/ 
divisão automática

Reprodução de música 
em MP3/WMA  

Número de pilhas

Carregamento das  
pilhas via USB

Rádio FM estéreo

Acessórios incluídos

LFH0612

•

277 h

15 h

1 GB

• • •

•

1 m

1

LFH0617

•

277 h

15 h

1 GB

• –  –

•

1 m

1

LFH0632

•

277 h

22 h 

1 GB

• • •

•

1 m

1

OPTIMIZADOS PARA NOTAS

- Cabo USB
-  1 pilha AAA
-  Guia de  

início rápido

- Cabo USB
-  1 pilha AAA
-  Guia de  

início rápido
-  Software de 

conversão  
em texto

-  Cabo USB
-  1 pilha AAA
-  Guia de  

início rápido
-  Auricula com 

microfone 
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MODELO

Operação com 
interruptor deslizante 
de 4 posições

Operação com botões

carregamento das 
pilhas via USB

Duração das pilhas 
(máxima, no modo SLP)

cartão de memória 
substituível 
(SD/SDHc até 32 GB)

Funções de edição  
prof. (substituir/inserir/
anexar)

Gravação em MP3

Gravação em DSS 

2 botões inteligentes

Visor retroiluminado 
grande

Gravação com 
activação por voz

Actualizações de  
software automáticas

Software SpeechExec 
Dictate

Software SpeechExec 
Transcribe

Operação com 
controlo de 
pé USB

Auscultadores 
profissionais incluídos

Acessórios incluídos

LFH9375/LFH9380

  – •

 •
 

–

 • •

25 h 

 • •

 • •

 • – 

 • •
 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

  – –

  – –

  – –

OPTIMIZADOS PARA DITAR E TRANScREVER

LFH9398/LFH9399

  • –

 –
 •

 • •

25 h 

 • •

 • •

 – • 

 • •
 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

-  cartão de memória 
Secure Digital (SD)

-  Bolsa
-  cabo USB
-  2 pilhas recarregáveis 

AAA Ni-MH
-  Guia de início rápido

-  cartão de memória 
Secure Digital (SD)

-  Bolsa
-  cabo USB
-  2 pilhas recarregáveis 

AAA Ni-MH
-  Guia de início rápido
-  Auscultadores  

estéreo LFH0334
-  controlo de pé USB

37



www.philips.com

© 2010, Philips Speech Processing. All rights reserved. Printed in the EU.
8798 602 05265




