Philips Voice Tracer
digitale recorder met
ClearVoice

Spraak naar tekst

LFH0625

Automatisch spraak in tekst omzetten
Met mobiele dicteerfunctie en spraakherkenning
Met de digitale Voice Tracer-recorder kunt u onderweg documenten en memo's dicteren.
Eenmaal terug op kantoor sluit u de recorder aan op de PC om de bestanden over te zetten
en de meegeleverde software uw spraakopnamen automatisch in tekst te laten omzetten.
Optimaal notities nemen
• ClearVoice voor heldere en levendige spraakweergave
• Indexfunctie voor eenvoudig zoeken naar relevante passages
• Begin met één druk op de knop direct met opnemen
• Een snelle overdracht van opnamen en gegevens via USB 2.0
• Opnemen in de populaire MP3-indeling
• Stemactivering voor handsfree opnemen
Praten alsof het gedrukt staat
• Speech-to-text: inclusief Dragon NaturallySpeaking DVR Edition
• Automatisch een transcriptie van uw ingesproken bestanden
• Documenten drie keer zo snel gemaakt als de meeste mensen typen
• Met een nauwkeurigheid van tot wel 99% nauwkeuriger dan ooit
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Kenmerken
ClearVoice

Speech-to-text

Tot 99% nauwkeurig

Het opnemen van lezingen en presentaties in
een goede audiokwaliteit kan een behoorlijke
uitdaging zijn. Zeker als u niet op de voorste rij
zit, kan de stem van de spreker te zacht zijn
voor een goede opname. De ClearVoicefunctie past dynamisch de passages met een
lager volume aan, zodat ook zachtere stemmen
duidelijk hoorbaar worden.

Zet spraak om in tekst met de Dragon
NaturallySpeaking-software, waarmee u
verzekerd bent van een uiterst nauwkeurig
resultaat.

Een krachtige softwareoplossing die nog
nauwkeuriger is gemaakt! Tot 99%
nauwkeurigheid voor een efficiënte workflow.
Snel opnamen overzetten

Automatische transcriptie

MP3-opnamen

MP3 is de indeling die meest door
consumenten wordt gebruikt voor audioopslag. Bovendien is het zo'n beetje de
standaardcodering voor het overzetten en
afspelen van opnamen.

Dankzij onze geavanceerde software hoeft u
de recorder alleen maar op de PC aan te
sluiten en uw bestand over te zetten om de
spraak in tekst te converteren.

Dankzij de snelle gegevensoverdracht van een
2.0 USB-aansluiting worden opnamen tot 40
keer sneller overgedragen naar uw PC in
vergelijking met de oorspronkelijke USBnorm.

Sneller documenten maken

Indexfunctie

Dankzij de innovatieve
spraakherkenningssoftware kunt u nu dictaten
automatisch laten omzetten in tekstbestanden
en zo besparen op tijdrovend typwerk.

De indexfunctie vereenvoudigt het snel
opzoeken van relevante passages.

Bediening met één druk op de knop

Houd de opnameknop kort ingedrukt om de
Voice Tracer in te schakelen en direct met
opnemen te beginnen.
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Specificaties
Connectiviteit

• Variabele afspeelsnelheid
• Geoptimaliseerd voor memo's

• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Microfoon: 3,5 mm
• USB: High-speed USB 2.0

Power

Scherm

• Type: LCD
• Schermdiameter: 34,5 mm/1,4 inch
• Achtergrondverlichting: nee

Opslagmedia

• Capaciteit ingebouwd geheugen: 2 GB
• Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
• Geschikt voor massaopslag

Audio-opname

• Opname-indelingen: MPEG1 layer 3 (MP3)
• Ingebouwde microfoon: mono
• Opnamemodi: HQ (MP3/mono), SP (MP3/mono),
LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
• Bitsnelheid: 8, 32, 48, 64 kbps
• Opnametijd: 22 dagen (SLP), 5,5 dagen (LP), 4
dagen (SP), 2,7 dagen (HQ)
• Samplingfrequentie: 22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/LP/
SLP)

Geluid

• Type luidspreker: ingebouwde ronde, dynamische
luidspreker
• Diameter van de luidspreker: 23 mm
• Uitgangsvermogen luidspreker: 110 mW
• Geluidsverbetering: ClearVoice
• Frequentiebereik: 250 - 2000 Hz (SLP), 60 - 3500
Hz (LP), 60 - 5500 Hz (SP), 60 - 7000 Hz (HQ)

Spraakherkenning

• Taalondersteuning: Nederlands, Engels, Frans,
Duits, Italiaans, Spaans
• Softwareversie: Dragon NaturallySpeaking 11
Digital Voice Recorder Edition (ondersteunt alleen
draagbare recorders)

Gemak
•
•
•
•

Direct opnemen met één druk op de knop
Opnemen met stemactivering
Blokkering van toetsenpaneel
Firmware-upgrade mogelijk
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Batterijtype: AAA/LR03 alkaline
Aantal batterijen: 1
Oplaadbaar: nee
Levensduur batterij: tot 15 uur in SLPopnamemodus
• Batterij inbegrepen

Systeemvereisten

• Besturingssysteem: Microsoft Windows 7, 32- of
64-bits, Windows Vista (SP 1 of SP 2), 32- of 64bits, Windows XP (SP2 of SP3), 32-bits, Windows
Server 2003 of 2008 (SP1, SP2 of R2), 32- of 64-bits
• Microsoft Internet Explorer: 6 of hoger
• Processor: Intel Dual Core of vergelijkbare AMDprocessor met 1,8 GHz aanbevolen (SSE2instructieset vereist), processorcache 2 MB
• RAM-geheugen: 2 GB Windows XP, Vista, 4 GB
voor Windows 7, 2003/2008
• Ruimte op harde schijf: 2,8 GB, 4 GB voor alle talen
• Audioapparaat: Creative® Labs Soundblaser® 16
of vergelijkbaar
• DVD-ROM-station
• Vrije USB-poort

Milieuspecificaties

• Loodvrij gesoldeerd product

Accessoires

• USB-kabel
• 1 AAA-batterij
• Snelstartgids

Ontwerp en afwerking

• Kleur(en): helder wit/platina chroom

Afmetingen van het product

• Afmetingen van product (B x H x D):
3,8 x 10,5 x 1,64 cm
• Afmetingen van product (B x H x D):
1,5 x 4,1 x 0,6 inch
• Gewicht: 0,042 kg
• Gewicht: 0,093 lb
•

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve
eigenaren.
www.philips.com

