Philips
Typset voor mediaspelers

LFH2370

Efficiënt typen
Typ snel, win tijd
De typset voor mediaspelers biedt alles wat u nodig hebt om uw opnamen op papier te
zetten en vormt de perfecte aanvulling op de Voice Tracer. U hebt het afspelen van
spraakbestanden in de mediaspeler letterlijk zó in de vingers.
Eenvoudig en intuïtief in gebruik
• Het perfecte accessoire voor uw mobiele recorder
• Afspelen, stoppen, vooruit- en terugspoelen met uw duimen
• Typ opnamen uit met behulp van de handbediening en de hoofdtelefoon
• Ultralichte hoofdtelefoon voor langdurig gebruik
Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
• Eenvoudige installatie
• Ergonomische set voor comfortabel werken
• Houd uw handen op het toetsenbord tijdens het typen

LFH2370/00

Typset voor mediaspelers

Specificaties
Wat zit er in de verpakking?

Kenmerken
Het perfecte accessoire

• Connectiviteit: USB-aansluiting
• Statuslampje: groen

• Besturingssysteem: Mac OS X 10.6, Windows 7/
Vista/XP
• Ondersteunde mediaspelers: iTunes 9 (Windows
en Mac OS), Quick Time Player (Mac OS),
WinAmp 5.5 (Windows), Windows Media Player
11/12
• Vrije USB-poort
• CD-ROM-station

Hoofdtelefoon

Milieuspecificaties

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

De typset voor mediaspelers is eenvoudig in te
stellen en biedt alles wat u nodig hebt om uw
opnamen efficiënt te transcriberen.

Accessoires

Ergonomische set

• USB-handbediening
• Stereohoofdtelefoon LFH2236
• Mediaspelersoftware

Handbediening
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Kabelaansluiting: symmetrisch, twee parallel
Kabellengte: 3 m
Connector: 3,5 mm, stereo
Akoestisch systeem: open
Magneettype: ferriet
Diafragma: mylar-dome
Frequentiebereik: 18 - 20.000 Hz
Spreekspoel: koper
Impedantie: 32 ohm
Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
Gevoeligheid: 96 dB
Diameter van de luidspreker: 30 mm
Type: dynamisch

Systeemvereisten
• Geluidskaart

• Gebruiksaanwijzing

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart

Afmetingen van het product

• Afmetingen van product (B x H x D):
4,3 x 2,3 x 15,3 cm
• Afmetingen van product (B x H x D):
1,7 x 0,9 x 6,0 inch
• Gewicht: 0,179 kg
• Gewicht: 0,395 lb
•

De handige afzonderlijke microfoon verandert uw
spraakrecorder in een interviewmicrofoon.

Duimbediening

Dankzij de innovatieve USB-handbediening verwerkt
u transcripties nu eenvoudig met uw duimen.

Eenvoudige installatie

Een digitale recorder, een typset voor mediaspelers
en een stereohoofdtelefoon voor comfortabel
werken.

Onafgebroken typen

Bedien alle afspeelfuncties met uw duimen! Via de
slimme USB-handbediening, die u eenvoudig voor
het toetsenbord plaatst, kunt u afspelen, stoppen,
vooruitspoelen, terugspoelen en drie seconden
terugspringen. Dankzij de Plug & Play installatie bent
u in een handomdraai klaar voor de start.

Opnamen uittypen

De combinatie van de ergonomische handbediening
en de lichtgewicht hoofdtelefoon maakt het uittypen
van opnamen een aangename klus.

Ultralichte hoofdtelefoon

De ultralichte hoofdtelefoon biedt optimaal comfort,
zelfs na urenlang gebruik.
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