
Extra schokbestendig
voor maximale bescherming van uw recorder

Het SpeechAir beschermetui is ontworpen om uw voice recorder zo veilig 
mogelijk te houden, waardoor deze voor elke werkomgeving uitermate geschikt 
is. Dankzij de clip heeft u uw recorder altijd binnen handbereik. Optimale 
bescherming en mobiliteit.

Superieure kwaliteit en een optimaal ontwerp

• Extra schokbestendig voor maximale bescherming

• Hygiënisch oppervlak voor een betere efficiëntie bij het desinfecteren van het 

beschermetui

• Opstaande rand ter bescherming van het scherm

• Geluidswerend glad oppervlak voor geruisloze werking

Optimale flexibiliteit

• Clip voor extra gebruiksgemak

• Past perfect in het docking station

• Toegang tot alle poorten voor eenvoudige bediening
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Geluidswerend oppervlak

De recorder werkt geruisloos en er zijn geen 

vervelende geluiden tijdens het opnemen 

dankzij het gladde oppervlak van het 

beschermetui.

Handige clip

Gebruik de clip van het beschermetui om het 

apparaat vast te maken aan een shirt of riem 

zodat u uw voice recorder binnen handbereik 

hebt.

Past perfect in het docking station

Zelfs wanneer de SpeechAir voice recorder 

in het beschermende etui zit, past deze 

perfect in het docking station en kunt u al 

uw opnames automatisch verplaatsen en uw 

apparaat snel opladen.
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SpeechAir beschermetui ACC1120

Kenmerken
Extra schokbestendig

Dankzij het beschermetui is de voice recorder 

extra schokbestendig en is deze beschermd 

tegen valpartijen, stoten en krassen.

Hygiënisch oppervlak

Het hygiënische oppervlak van de 

beschermetui belemmert fysiek de 

kolonisatie van ziektekiemen en verbetert 

zo de efficiëntie van de gebruikelijke 

maatregelen voor het desinfecteren van het 

apparaat. Dit zorgt voor een hygiënische 

werkomgeving.

Opstaande rand

De opstaande rand aan de voorkant 

beschermt uw recorder van alle kanten en 

voorkomt barsten of krassen op het scherm.

Toegang tot poorten

Wanneer de voice recorder in het 

beschermetui zit, heeft u nog steeds toegang 

tot de schuifschakelaar, toetsen, microfoon 

en luidspreker. Maak eenvoudig verbinding 

met een externe microfoon of headset zonder 

de recorder uit het beschermetui te halen.

Specificaties
Afmetingen

Productafmetingen (H × B × D): 

65 × 129 × 19 mm

Gewicht: 18 g

Compatibiliteit

Philips SpeechAir smart dicteerapparaat 

PSP1000serie

Materiaal

ABS 

Kleur: donkergrijs/parelmetaalkleurig

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur: 5  – 45 °C


