»WOORDEN ZIJN ALLES
WAT WE HEBBEN.«
Samuel Beckett

Digitale recorders voor alles wat u nodig heeft.

»VOOR IK SPREEK, HEB
IK IETS BELANGRIJKS TE
ZEGGEN.«
Groucho Marx

Laat geen enkel woord aan u voorbijgaan. Neem alles
op met de hoogste geluidskwaliteit, dankzij de digitale
recorders van Philips. Op de volgende pagina‘s ontdekt
u wat onze producten kunnen en hoe u ze optimaal kunt
gebruiken. Wij zijn er zeker van dat u altijd de juiste
oplossing zult vinden.
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»GEDACHTEN DIE
ZOMAAR OPKOMEN
HEBBEN DOORGAANS
DE GROOTSTE WAARDE.«
Francis Bacon

Met onze digitale recorders die geoptimaliseerd zijn
voor notities, zult u nooit meer iets vergeten. U kunt
nu namelijk al uw gedachten en ideeën eenvoudig en
comfor tabel opnemen, waar en wanneer u dat wilt.
Onze digitale recorders bevatten ClearVoice, dat stille
passages dynamisch aanpast en zo de verstaanbaarheid
van zachtere stemmen verbeter t.

GEOPTIMALISEERD VOOR NOTITIES
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Voice Tracer

Voice Tracer

Digitale recorder 612

Digitale recorder 632

De Voice Tracer 612 is perfect voor het terloops opnemen van
persoonlijke notities, ideeën en gedachten. Upload uw notities
op een computer via USB en beluister onmiddellijk uw opnames.
Superieure audiokwaliteit
• ClearVoice voor heldere en levendige spraakweergave
• Opnemen in het populaire MP3-bestandsformaat

Indien u op zoek bent naar een stijlvolle en praktische manier
om uw leven te organiseren, is de Voice Tracer 632 de
perfecte keuze. Het toestel is ontworpen om ideeën en
notities op te nemen. De handsfree hoofdtelefoon biedt
u vrijheid waar u ook gaat.
Superieure audiokwaliteit
•C
 learVoice voor heldere en levendige spraakweergave
•O
 pnemen in het populaire MP3-bestandsformaat
• S temactivering voor handsfree opnemen

Eenvoudig en intuïtief in gebruik
• Plug & Play in Windows, Mac OS en Linux
• Snelle overdracht van opnamen en gegevens
Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
• Lichtgewicht- en ergonomisch design
• Luidspreker aan de voorkant voor het glashelder afspelen van
stemmen

Eenvoudig en intuïtief in gebruik
•P
 lug & Play in Windows, Mac OS en Linux
• S nelle overdracht van opnamen en gegevens
• S praakvolume-indicator voor duidelijk afspeelvolume
Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
• L ichtgewicht- en ergonomisch design
• Luidspreker aan de voorkant voor het glashelder afspelen van
stemmen
• Inclusief comfor tabele handsfree headset
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7

Voice Tracer

Digitale recorder 617
Met de Voice Tracer 617 kunt u documenten en notities dicteren
waar en wanneer u maar wilt. Terug op kantoor sluit u de
recorder aan op uw computer en brengt u de bestanden over,
waarna de geïntegreerde software uw opnames automatisch
omzet in tekst.
Notities maken zonder moeite
• ClearVoice voor heldere en levendige spraakweergave
• Opnemen in het populaire MP3-bestandsformaat
• Onmiddellijke opname met één druk op de knop
• Indexfunctie voor eenvoudig zoeken naar relevante passages
Zet gesprekken om in tekst
• Alles in één: Dragon NaturallySpeaking DVR Edition inbegrepen
• Preciezer dan ooit, met een nauwkeurigheid tot 99 %
• Transcribeer t automatisch uw dicteerbestanden
• Creëer t documenten driemaal sneller dan de gebruikelijke
typsnelheid

GEOPTIMALISEERD VOOR NOTITIES
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»WANNEER MENSEN
PRATEN, LUISTER DAN
MET VOLLE AANDACHT.
DE MEESTE MENSEN
LUISTEREN NOOIT.«
Ernest Hemingway

U hoeft geen notities te maken, maar kunt u volledig
concentreren op het gesprek: met onze digitale recorders
die geoptimaliseerd zijn voor gesprekken, zal geen enkel
woord aan u voorbijgaan. Onze geïntegreerde ruisarme
microfoon over treft de standaardmicrofoons op alle
vlakken. Dankzij de hogere gevoeligheid ontvangt hij meer
stemsignalen en wordt een voor treffelijke geluidskwaliteit
gegarandeerd.

GEOPTIMALISEERD VOOR GESPREKKEN
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Voice Tracer

Voice Tracer

Zelfs als u afgeleid bent, neemt de Voice Tracer 642 elk gesprek
op voor u. Neem tot 566 uur op en breng de bestanden dan
over naar uw computer via USB.

De Voice Tracer 652 is ideaal voor het opnemen van gesprekken –
de audiokwaliteit is voor treffelijk, zelfs in lawaaierige omgevingen.
Daarnaast kunt u het toestel overal opladen via USB.

Superieure audiokwaliteit
• Ruisarme microfoon voor een onberispelijke spraakhelderheid
• ClearVoice voor heldere en levendige spraakweergave
• Opnemen in het populaire MP3-formaat met vijf opnamemodi

Superieure audiokwaliteit
• Ruisarme microfoon voor een onberispelijke spraakhelderheid
• ClearVoice voor heldere en levendige spraakweergave
• Opnemen in het populaire MP3- of PCM-formaat voor de
kwaliteit van een studio-opname

Digitale recorder 642

Digitale recorder 652

Eenvoudig en intuïtief in gebruik
• Groot, eenvoudig afleesbaar scherm met achtergrondverlichting
• Plug & Play in Windows, Mac OS en Linux
• Spraakvolume-indicator voor duidelijk afspeelvolume
Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
• Lichtgewicht- en ergonomisch design
• Luidspreker aan de voorkant voor het glashelder afspelen van
stemmen
• Inclusief comfor tabele handsfree headset

GEOPTIMALISEERD VOOR GESPREKKEN
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Eenvoudig en intuïtief in gebruik
• Groot, eenvoudig afleesbaar scherm met achtergrondverlichting
• Spraakvolume-indicator voor duidelijk afspeelvolume
• Snelle overdracht van opnamen en gegevens
• Indexfunctie voor eenvoudig zoeken naar relevante passages
Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
• Batterijen opladen via USB
• Geniet van MP3- en WMA-muziek
• Inclusief comfor tabele handsfree microfoon met
bevestigingsclip en stereo hoofdtelefoon

GEOPTIMALISEERD VOOR GESPREKKEN
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»IK BEN ALTIJD BEREID OM
TE LEREN, AL HOUD IK ER
NIET ALTIJD VAN ONDERWEZEN TE WORDEN.«

Als u niets mist, kunt u ook niets verkeerd begrijpen:
met onze digitale recorders die geoptimaliseerd zijn voor
lezingen, kunt u lezingen en colleges uiterst eenvoudig
opnemen. Het Zoom Mic System, geïntegreerd in alle
modellen, kan zelfs stemmen die ver weg zijn opnemen
en tegelijker tijd ruis onderdrukken.

Winston Churchill

GEOPTIMALISEERD VOOR LEZINGEN
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Voice Tracer

Voice Tracer

De Voice Tracer 862 laat zien waar het om gaat wat betreft vorm
en functionaliteit. Het combineert geavanceerde opnamefuncties
met enter tainmentmogelijkheden en een ergonomisch topdesign.

Neem uw notities op met de Voice Tracer en schrijf ze op
met de USB-handschakelaar. Profiteer van een glasheldere
opnamekwaliteit in stereo en een snelle bestandsoverdracht
naar de pc via USB.

Digitale recorder 862

Schrijversset 867

Superieure audiokwaliteit
• Zoom Mic System voor opnemen op afstand
• Ruisarme stereo microfoon voor een onberispelijke
spraakhelderheid
• Opnemen in het populaire MP3-bestandsformaat in stereo
Eenvoudig en intuïtief in gebruik
• Snelle overdracht van opnamen en gegevens
• Organiseer uw bestanden op een snelle en eenvoudige manier
met vier mappen
• Groot, eenvoudig afleesbaar scherm met achtergrondverlichting
Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
• Batterijen opladen via USB
• Geniet van MP3- en WMA-muziek
• Inclusief comfor tabele stereo microfoon en hoofdtelefoon

Efficiënt typen
•T
 yp uw opnames in met de USB-handschakelaar
en de hoofdtelefoon
•B
 edien het afspelen, stoppen,
vooruit- en terugspoelen
met uw duim
LFH0867

Voice Tracer

Digitale recorder 868
De Voice Tracer 868 is uitgerust met een USB-docking station,
waarmee uw voice recorder wordt opgeladen zodra u het
toestel aansluit op de pc.

GEOPTIMALISEERD VOOR LEZINGEN
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Voice Tracer

Digitale recorder 882
De Voice Tracer 882 is de perfecte combinatie van professionele
en enter tainmentfuncties. Neem uw gedachten, ideeën en
notities op of luister naar de FM-radio en uw favoriete liedjes.
Ook is de innovatieve 12 m Zoom Mic inbegrepen, waarmee
stemmen die ver weg zijn, opgenomen worden en tegelijkertijd
ruis wordt onderdrukt.
Superieure audiokwaliteit
• Zoom Mic System voor opnemen op afstand
• PCM-opname in stereo voor audiokwaliteit zoals op cd’s
• Opnemen in het populaire MP3-bestandsformaat in stereo
• Instelbare microfoongevoeligheid voor optimale geluidskwaliteit
• Stemactivering voor handsfree opnemen
Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
• Batterijen opladen via USB
• Geniet van MP3- en WMA-muziek
• FM radio-opname om uw favoriete radioprogramma’s mee
op te nemen
• Inclusief comfor tabele stereo microfoon en hoofdtelefoon

GEOPTIMALISEERD VOOR LEZINGEN
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»ALS JE OP BRILJANTE
WIJZE KUNT PRATEN OVER
EEN PROBLEEM, KAN DIT
DE TROOSTENDE ILLUSIE
WEKKEN DAT JE HET
ONDER CONTROLE HEBT.«

Tijdens vergaderingen wordt vaak heel wat gesproken
zonder veel te zeggen. Onze digitale recorders voor
vergaderingen nemen alles op en maken het eenvoudig
om de belangrijke passages eruit te filteren. De recorders
bevatten unieke grenslaagmicrofoons die gebruikmaken
van de geluidsdruk van de tafel om een voor treffelijke
geluids- en opnamekwaliteit te verzekeren.

Stanley Kubrick

GEOPTIMALISEERD VOOR VERGADERINGEN
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Voice Tracer

Recorder voor vergaderingen 895
De Voice Tracer neemt elk woord op met uitstekende
audiokwaliteit. Leg gewoon de plaatvormige microfoons op
de vergadertafel, sluit ze aan op de recorder en het toestel
doet de rest!
Superieure audiokwaliteit
• Opnemen in het populaire MP3-bestandsformaat in stereo
• Innovatieve microfoons met 360º geluidsopname
• Instelbare microfoongevoeligheid voor optimale kwaliteit
Eenvoudig en intuïtief in gebruik
• Draagbare en gebruiksvriendelijke oplossing
• Snelle overdracht van opnamen en
gegevens
• Organiseer uw bestanden op een snelle en eenvoudige
manier met vier mappen
Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
• Batterijen opladen via USB
• Geniet van MP3- en WMA-muziek
• Alles in één draagtas voor comfortabel transport

GEOPTIMALISEERD VOOR VERGADERINGEN
22

LFH0895
23

Pocket Memo

Recorder voor vergaderingen 955
De professionele meeting recorder, ontworpen om uw
vergaderingen op te nemen, garandeert een uitstekende
geluidskwaliteit in combinatie met een gebruiksvriendelijke
technologie. De onderdelen kunnen uitgebreid worden, zodat het
systeem kan groeien volgens de behoeften van uw onderneming.
Uiterst gebruiksvriendelijk
• Eenvoudige oplossing die gebruiksklaar wordt geleverd
• Elegant metalen etui voor vlot transport
• Snelle installatie met innovatieve vergadermicrofoons
Eenvoudig en intelligent
• 360º geluidsopname voor optimale opname
• Grenslaagontwerp dat gebruikmaakt van de geluidsdruk
van de tafel
• Uitbreiding mogelijk door middel van opeenvolgende
microfoons
• Ingebouwde draadopslag en aanpassing van de lengte
Ontworpen voor professionals
• Hoge opnamekwaliteit in DSS-, MP3- en PCM-formaat
• Automatisch bestanden downloaden via USB voor snelle
transcripties
• Verwisselbare geheugenkaart voor onbeperkt opnemen

GEOPTIMALISEERD VOOR VERGADERINGEN
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»WANNEER MEN MIJ
VRAAGT: HOE SCHRIJFT
U? ANTWOORD IK ALTIJD:
ÉÉN WOORD TEGELIJK.«
StePHen King

Onze dicteer toestellen zijn ergonomische, draagbare
recorders die eenvoudig gecombineerd kunnen worden
met professionele transcriptiehardware en -software voor
de ondersteuning van het complete werkproces. Ze maken
de creatie van dicteerbestanden in hoge kwaliteit, de
elektronische overdracht van die bestanden naar de typist
en een snelle transcriptie mogelijk, waardoor de tijd die
nodig is voor het omzetten van spraak in tekst wordt
gereduceerd.

DICTEREN EN TRANSCRIPTIE
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Accessoires
Transcriptieset
De SpeechExec-transcriptieset is een digitaal
transcriptiesysteem dat specifiek ontworpen is voor
een eenvoudige en intuïtieve transcriptie.

Microfoon voor telefoonopname
Neem uw telefoongesprekken zonder moeite
op. Steek gewoon de microfoon in uw voice
recorder en plaats het oorstuk in uw oor.

LFH7177

LFH9162

Microfoon voor vergaderingen
De microfoon voor vergaderingen biedt een
ongeëvenaarde geluidskwaliteit in combinatie met
een hoog gebruiksgemak.
Een revolutionaire technologie in
een simpele vorm.
LFH9172

Bedieningsset voor de mediaspeler
Controleer het afspelen van spraakbestanden in uw
mediaspeler met behulp van uw duimen.
LFH2370

Plug-in microfoon
De unidirectionele plug-in microfoon verander t
uw voice recorder in een microfoon voor
interviews.
LFH9171

Dasclip microfoon
De dasclip microfoon met klem is een
omnidirectionele microfoon voor de opname van
situaties waarin discrete en handsfree werking
vereist is.
LFH9173

Handsfree headset
De handsfree headset is ideaal als u
rondloopt, aangezien de microfoon altijd
perfect op zijn plaats blijft zitten met
behulp van een klem.

Oplaadbare batterijen
Geniet van een langdurige werking van uw
digitale recorder : kan tot 1000 maal worden
opgeladen.

LFH0331

LFH9154
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GEOPTIMALISEERD VOOR
Model

NOTITIES
LFH0612

LFH0617

GESPREKKEN
LFH0632

LFH0642

LEZINGEN

LFH0652

Zoom Mic System

VERGADERINGEN

LFH0862

LFH0867

LFH0868

LFH0882

LFH0895

6 m zoom

6 m zoom

6 m zoom

12 m zoom

6 m zoom

•

•

•

•
•

Maximum aantal uren
opnametijd

277 u

277 u

277 u

566 u

566 u

572 u

572 u

572 u

572 u

572 u

349 u
(2 GB geheugenkaart)

Levensduur batterij
(in SLP-modus, maximaal)

15 u

15 u

22 u

22 u

22 u

50 u

50 u

50 u

50 u

50 u

23 u

Geheugen

1 GB

1 GB

1 GB

2 GB

2 GB

4 GB

4 GB

4 GB

4 GB

4 GB

tot 32 GB SDHC-kaart

•••

•••

•••

•••

•• –

•••

•••

•••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ruisarme microfoon
ClearVoice

Compatibel met Windows,
Mac OS X en Linux
MP3-opname

•••
•

•–

–

•

PCM-opname,
audiokwaliteit zoals op cd’s

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Opnameafstand
(maximaal)

•–

1m

1m

1m

3m

3m

6m

6m

6m

12 m

Opname 360°

Professionele
opnamecontrole

Opname 360°

•

Scherm met
achtergrondverlichting

•

•

•

•

•

•

•

Splitsen van bestanden/
automatisch verdelen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

1

2

2

2

2

2

2

met opt.
batterij
LFH9154

•

•

•

•

•

•

•

- USB-kabel
- 1 × AAA Ni-MH
	oplaadbare
batterij
-	B eknopte
handleiding
-	H andsfree
microfoon met
klem
-	Stereo
hoofdtelefoon

- USB-kabel
-	2 × AAA Ni-MH
oplaadbare
batterijen
-	G ebruikers
handleiding
-	H andsfree
microfoon met
klem
-	Stereo
hoofdtelefoon
-	H alskoord

- USB-kabel
-	2 × AAA Ni-MH
oplaadbare
batterijen
-	G ebruikers
handleiding
-	H andsfree
microfoon met
klem
-	Stereo
hoofdtelefoon
-	H alskoord
-	U SB-handschakelaar

- USB-kabel
-	2 × AAA Ni-MH
oplaadbare
batterijen
-	G ebruikers
handleiding
-	Stereo microfoon
met klem
-	Stereo
hoofdtelefoon
-	H alskoord
-	U SB-docking
station

- USB-kabel
-	2 × AAA Ni-MH
oplaadbare batterijen
-	G ebruikershandleiding
-	Stereo microfoon met klem
-	Stereo hoofdtelefoon
-	H alskoord

Afspelen van
MP3/WMA-muziek
Aantal batterijen

1

1

1

Batterijen opladen via USB

•

Stereo FM-radio
Inbegrepen accessoires

–

•

DSS-opname

34

LFH0955

-	U SB-kabel
- 1 × AAAbatterij
-	B eknopte
handleiding

- USB-kabel
- 1 × AAAbatterij
-	B eknopte
handleiding
-	S oftware voor
omzetting
spraak naar
tekst

-	U SB-kabel
- 1 × AAAbatterij
-	B eknopte
handleiding
-	H andsfree
headset

-	U SB-kabel
- 1 × AAAbatterij
-	B eknopte
handleiding
-	H andsfree
headset

35

•

•
- USB-kabel
-	2 × AAA Ni-MH
oplaadbare batterijen
-	G ebruikershandleiding
-	2 microfoons voor
vergaderingen
-	Stereo hoofdtelefoon
-	S plitterkabel
-	Lederen etui

- USB-kabel
-	2 × AAA Ni-MH
oplaadbare batterijen
-	B eknopte handleiding
-	G ebruikershandleiding
-	4 microfoons voor
vergaderingen
-	M icrofoon met klem
voor interviews
-	Afstandsbediening
-	U SB-docking station
-	Adapter USB naar
SD-kaart
-	S peechExecdicteersoftware
-	S D-geheugenkaart
-	M etalen etui
-	Voeding
-	S plitterkabel

36

GEOPTIMALISEERD
VOOR

DICTEREN EN TRANSCRIPTIE

Model

LFH9375/LFH9380

LFH9398/LFH9399

Bediening met
schuifschakelaar met
vier standen

		–

•

		•

–

Bediening met
drukknoppen

•

–

–

•

Batterijen opladen
via USB

•

•

•

•

Levensduur batterij
(in SP-modus, maximaal)

25 h

25 h

Verwisselbare
geheugenkaart
(SD/SDHC tot 32 GB)

•

•

•

•

Prof. bewerkingsfuncties
(overschrijven/invoegen/
toevoegen aan het eind)

•

•

•

•

–

–

2 slimme knoppen

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Groot scherm met
achtergrondverlichting

•

•

•

•

Opnemen met
stemactivering

•

•

•

•

Automatische
software-updates

•

•

•

•

SpeechExecdicteersoftware

•

•

•

•

SpeechExectranscriptiesoftware

		–

–

•

•

Werking met professio
nele voetpedaal

		–

–

•

•

Inclusief professionele
hoofdtelefoon

		–

–

•

•

MP3-opname
DSS-opname

Inbegrepen accessoires
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-	S ecure Digital (SD)geheugenkaart
-	D raagtas
-	U SB-kabel
-	2 × AAA Ni-MH
oplaadbare batterijen
-	B eknopte handleiding

-	S ecure Digital (SD)geheugenkaart
-	D raagtas
-	U SB-kabel
-	2 × AAA Ni-MH
oplaadbare batterijen
-	B eknopte handleiding
-	Stereohoofdtelefoon
LFH0334
-	Professionele
voetpedaal
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