Philips Voice Tracer
Digitale recorder met
Dragon NaturallySpeaking
10

Editie met spraakherkenning

LFH0667

Laat uw stem het werk doen
Met mobiele dicteerfunctie en spraakherkenning
Met de Digital Voice Tracer dicteert u onderweg documenten en memo's. Eenmaal terug
op kantoor hoeft u de recorder slechts aan te sluiten op de PC en het bestand over te
brengen. Dragon NaturallySpeaking transcribeert het dictaat dan automatisch.
Optimaal notities nemen
• Licht en draagbaar design
• Extra groot verlicht scherm voor een direct totaaloverzicht
• Direct opnemen met één druk op de knop - van uitgeschakeld onmiddellijk naar opnamemodus
• Opnemen met stemactivering om handsfree notities te maken
• Een snelle overdracht van opnamen en gegevens via high-speed USB 2.0
• USB-massaopslag verzekert optimale compatibiliteit
• Stereoreversmicrofoon, stereo-oortelefoon en batterijen inbegrepen
Praten alsof het gedrukt staat
• Gekoppeld aan Dragon NaturallySpeaking 10 DVR Edition
• Automatisch een transcriptie van uw ingesproken bestanden
• Met een nauwkeurigheid van tot wel 99% nauwkeuriger dan ooit
• Documenten drie keer zo snel gemaakt als de meeste mensen typen

LFH0667/00

digitale recorder

Editie met spraakherkenning

Specificaties
Connectiviteit

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

Beeld/scherm

• Type: LCD
• Achtergrondverlichting
• Schermdiameter: 39 mm/1,5 inch

Opslagmedia

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

Audio opnemen

• Opname-indelingen: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM
• Opnamemodi: SP (MP3/mono), LP (MP3/mono),
SLP (MP3/mono), HQ (MP3/mono), PCM (WAV/
mono), SHQ (MP3/mono)
• Samplefrequentie: 44,1 kHz (SHQ-modus), 22 kHz
(HQ-modus), 16 kHz (SP-/LP-/SLP-modus)
• Bitsnelheid: 705,6 kbps (PCM-modus), 192 kbps
(SHQ-modus), 64 kbps (HQ-modus), 48 kbps (SPmodus), 32 kbps (LP-modus), 16 kbps (SLP-modus)
• Opnametijd: 283 uur (SLP-modus), 141 uur (LPmodus), 94 uur (SP-modus), 70 uur (HQ-modus),
23 uur (SHQ-modus), 6,4 uur (PCM-modus)

Audioweergave

• Compressie-indeling: MP3, WMA
• Digital Rights Management: Geen ondersteuning
voor DRM
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps
• WMA-bitsnelheden: 48 - 320 kbps (44 kHz), 64 192 (48 kHz), stereo

Luidspreker

• Uitgangsvermogen: 110 mW
• Type luidspreker: Ingebouwde 30 mm ronde
dynamische luidspreker

Vermogen

• Batterijen meegeleverd
• Batterijtype: AAA/LR03 alkaline, AAA
nikkelmetaalhydride

Kenmerken
• Levensduur batterij: 50 uur in LP-modus
• Oplaadbaar: Ja, via USB

Spraakherkenning

• Taalondersteuning: Engels, Duits, Frans, Spaans,
Italiaans, Nederlands
• Softwareversie: Dragon NaturallySpeaking 10
Digital Voice Recorder Edition (ondersteunt alleen
draagbare recorders)

Systeemvereisten

• Besturingssysteem: Windows Vista (32-bits),
Windows XP (32-bits, SP2 of hoger), Windows
2000 (SP4 of hoger), Windows Server 2003,
Windows Server 2000
• Processor: Intel Pentium 4 of hoger, of AMD
Athlon 64 van 1 GHz of hoger (SSE2-instructieset
vereist), L2-cache: 512 kB
• RAM-geheugen: 512 MB RAM (1 GB RAM voor
Windows Vista)
• Ruimte op harde schijf: 1 GB (2 GB voor
gelokaliseerde niet-Engelse versies)
• DVD-ROM-station
• USB: Vrije USB-poort

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Afmetingen van het product

• Afmetingen van product (B x H x D):
1,5 x 4,2 x 0,7 inch
• Afmetingen van product (B x H x D):
3,9 x 10,7 x 1,8 cm
• Gewicht: 0,128 lb
• Gewicht: 0,058 kg

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: Dragon Naturally
Speaking 10 - DVR Edition-software, USB-kabel,
halskoord, stereohoofdtelefoon, reversmicrofoon,
2 oplaadbare AAA-batterijen,
gebruikershandleiding
• Optionele accessoires: Microfoon/oortelefooncombi, Plug-in microfoon LFH9171, Microfoon met
stropdasclip LFH9173, Stereohoofdtelefoon
LFH2236
•

Digital Voice Tracer

Dit apparaat is zo klein en licht dat u nauwelijks
merkt dat u het bij u hebt. Laat het in uw zak of tas
glijden en neem het overal mee naartoe. U kunt bijna
niet meer zonder dit duurzame, stijlvolle en
ergonomische apparaat. De Digital Voice Tracer is
Nuance-gecertificeerd en heeft alle tests met
Dragon NaturallySpeaking goed doorlopen.

Extra groot verlicht scherm

Op het grote, grafische scherm ziet u alle belangrijke
informatie over een bestand dankzij de
achtergrondverlichting in één oogopslag, zelfs
wanneer er rondom u zeer weinig licht is.

Direct opnemen met één druk op de
knop

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

Opnemen met stemactivering

Opnemen met stemactivering is een handige functie
voor handsfree opnemen. Als deze functie is
ingeschakeld, begint het apparaat automatisch met
opnemen zodra u begint te praten. De opname
wordt automatisch stopgezet als u stopt met praten
en gaat automatisch verder zodra u weer begint te
praten.

Dragon NaturallySpeaking 10

Maak kennis met Dragon NaturallySpeaking 10, het
spraakherkenningssysteem dat niet alleen het best
wordt verkocht, maar ook almaar wordt verbeterd.
Met meer dan 175 bekroningen voor
nauwkeurigheid en gebruiksgemak is dit onbetwist
de marktleider in spraakherkenningssoftware. Met
20% nauwkeurigere resultaten dan bij versie 9 is
Dragon NaturallySpeaking sneller en nauwkeuriger
dan ooit. Uw getranscribeerde woorden verschijnen
nu twee keer zo snel op het scherm als voorheen.

Productief onderweg

Voor de drukke professional die altijd onderweg is,
is flexibiliteit een must. Met de Digital Voice Tracer
dicteert u documenten en notities onderweg en
eenmaal op kantoor sluit u de recorder simpelweg
aan op uw PC. U brengt het bestand over en Dragon
NaturallySpeaking DVR Edition zorgt automatisch
dat het wordt getranscribeerd. U hoeft niet meer te
vertrouwen op handgeschreven krabbels en zo
bespaart u tijd en geld! Dragon NaturallySpeaking
biedt de prestaties die mobiele professionals nodig
hebben.

Buitengewoon nauwkeurig

Dragon NaturallySpeaking 10 is nauwkeuriger dan
uw eigen typewerk en maakt nooit een spelfout. U
maakt documenten drie keer zo snel als de meeste
mensen typen, en dat met een nauwkeurigheid van
tot wel 99%. Ideaal voor bedrijven en geavanceerde
PC-gebruikers.

Sneller dan ooit

Publicatiedatum
2018-03-30
Versie: 2.2.8
12 NC: 8735 066 70011
UPC: 0 37849 99022 3

© 2018 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

De meeste mensen zeggen meer dan 120 woorden
per minuut, maar typen er slechts maximaal 40. Zou
het niet handig zijn om documenten drie keer zo snel
te maken door ze in te spreken met Dragon
NaturallySpeaking?

