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Transcriptie
hoofdtelefoon

Stethoscoopmodel

Lichtgewicht ontwerp

3.5 mm connector

Kabel van 3 meter 

ACC0232

Een uitstekende audiokwaliteit
met de Philips transcriptie-hoofdtelefoon

De lichtgewicht hoofdtelefoon in stethoscoopmodel maakt gebruik van een dual 
tube design en een centraal gemonteerde dynamische luidspreker om geluid 
efficiënt aan beide zijden door te geven. Het scharnierende volledig instelbare 
design en de plastic oordopjes zorgen voor een optimaal draagcomfort en 
minimaliseren de impact op uw oren. De extra lange kabel (3 m) zorgt voor 
bewegingsvrijheid.

Superieure audiokwaliteit

• Professionele hoofdtelefoon voor een geconcentreerde transcriptie in drukke 

kantooromgevingen

• De neodymiummagneet verbetert de gevoeligheid en geluidskwaliteit

Voor optimale resultaten

• Het lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort voor een langere gebruiksduur

• Onderdekin stijl biedt maximaal comfort voor alle oren

• Een kabel van 3 meter zorgt voor bewegingsvrijheid op uw werkplek



Geluid

Akoestisch systeem: open

Magneettype: Neodymium

Diafragma: PETdome

Stemspoel: koper

Geluidskwaliteit: geoptimaliseerd voor 

stemweergave

Impedantie: 32 Ohm

Maximaal ingangsvermogen: 10 mW

Gevoeligheid: 103 dB 

Diameter luidspreker: 14 mm 

Type: dynamisch

Systeem: enkel soundsysteem

Connectiviteit

Kabelaansluiting: eenzijdig

Kabellengte: 3 m 

Connector: 3,5 mm stereo, rechthoekig 

Type kabel: koper

Inhoud verpakking

Hoofdtelefoon

Hangbeugel

Enkele oorclip

Compatibiliteit

Alle Philips desktop dicteer en 

transcriptiesystemen 

Philips Pocket Memo digitale recorder

Philips Pocket Memo vergaderrecorder

Groenspecificaties

Voldoet aan de eisen van 2011/65/EU (RoHS)

Loodvrij gesoldeerd product

Specificaties

Productafmetingen: 

230 mm × 130 mm × 25 mm 

Accessoires

Philips USB audioadapter LFH9034

Specificaties

Transcriptiehoofdtelefoon

Highlights
Alles wat u nodig hebt

Philips accessoires zijn ontworpen om 

u te helpen het beste uit uw Philips 

dicteerapparatuur te halen. Ze garanderen 

optimale resultaten en zorgen dat uw Philips

producten langdurig gebruikt kunnen worden.

Neodymiummagneet

Neodymium is het beste materiaal om 

een sterk magnetisch veld te creëren voor 

optimale gevoeligheid en een hogere 

algemene geluidskwaliteit.

Lichtgewicht ontwerp

Dankzij de duurzame lichtgewicht materialen 

is de hoofdtelefoon langdurig comfortabel te 

dragen.

Onder-de-kin stijl

Ontworpen met onderdekin stijl voor meer 

comfort.

Kabel van 3 meter

De kabel van 3 meter geeft u 

bewegingsvrijheid op uw werkplek zonder dat 

u de hoofdtelefoon hoeft af te zetten.
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