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dicteer- en transcriptieset
met SpeechExecworkflowsoftware

Bediening met schuifschakelaar

LFH9398

Meer doen in minder tijd
dankzij digitale dictaten en transcripties
De dicteer- en transcriptieset van Philips combineert ergonomische vormgeving met
gebruiksvriendelijke software. Hoogwaardige dicteerbestanden maken en deze
overbrengen naar uw assistent was nog nooit zo gemakkelijk.
Professionele opnameoplossing
• Professionele bewerking via bediening met schuifschakelaar
• Verwisselbare geheugenkaart voor onbeperkt opnemen
• Hoogwaardige ingebouwde microfoon voor uitstekende geluidskwaliteit
• Hoge opnamekwaliteit in DSS-indeling
• Lichtmetalen behuizing voor prettig werken
• Direct opladen via USB voor zuinig gebruik
Professionele transcriptieoplossing
• SpeechExec-workflowsoftware voor eenvoudig gegevensbeheer
• Ergonomisch voetpedaal voor gemakkelijke bediening tijdens afspelen
• Lichtgewicht stereohoofdtelefoon voor beter draagcomfort
• Prioriteitsinstelling om urgente taken als eerste te verwerken
• Automatisch bestanden downloaden via USB voor snelle transcripties
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Kenmerken
Verwisselbare geheugenkaart

audiobestanden rechtstreeks naar uw
computer.

Lichtmetalen behuizing

Instellen van prioriteit

De ergonomisch gevormde lichtmetalen
behuizing is ideaal voor prettige bediening
gedurende langere perioden.

Vrijwel onbeperkte opnamecapaciteit dankzij
een verwisselbare geheugenkaart.
Hoge opnamekwaliteit in DSS

Met de optie voor het instellen van prioriteit
worden urgente opnamen eerst verwerkt.

Professionele bewerkingsfuncties

Ergonomisch voetpedaal

De DSS-indeling is ontworpen voor digitale
spraakrecorders en maakt een hoge
compressieverhouding met beperkt
kwaliteitsverlies mogelijk. Met de DSS-indeling
kunt u ook aanvullende informatie opslaan in
de bestandstitel. Dit vergemakkelijkt het
ordenen en transcriberen van
dicteerbestanden.

Plat ergonomisch ontwerp zorgt voor
handsfree bediening van alle afspeelfuncties
met minimale fysieke inspanning.

Gemakkelijk en snel bewerken (invoegen,
overschrijven, toevoegen) via handige
bediening met schuifschakelaar.
Professionele hoofdtelefoon

Hoogwaardige microfoon

Automatisch downloaden via USB

Als de Pocket Memo-dictafoon is aangesloten,
downloadt deze automatisch uw

De hoogwaardige microfoon zorgt voor een
betere opnamegevoeligheid en uitstekende
geluidskwaliteit.

Lichtgewicht stereohoofdtelefoon onder de
kin zorgt voor uitstekende geluidskwaliteit,
met zachte oorkussens voor een beter
draagcomfort.
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