
Versnel uw workflow
met draadloos opladen en eenvoudig koppelen

Met het stabiele, innovatieve docking station kunt u de SpeechMike Premium 
Air op hoge snelheid en draadloos opladen en deze eenvoudig koppelen. 
Gebruikers kunnen flexibel werken met meerdere docking stations op 
verschillende plaatsen. Als een optioneel voetpedaal verbonden is, maakt het 
docking station zelfs handsfree opnemen mogelijk.

Topprestaties

• Eenvoudig koppelen aan een SpeechMike Premium Air voor flexibel gebruik op 

meerdere werkstations

• Snel draadloos opladen voor hoge productiviteit

• Een Philips voetpedaal voor handsfree dicteren aansluiten

• Kensington Security Slot voor bescherming tegen diefstal

Docking station

Eenvoudig koppelen

Snel, draadloos opladen

Bescherming tegen diefstal
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Aansluitingen

Pcverbinding: micro USB 2.0

Poort voor voetpedaal: USB

Voeding: micro USB 2.0

Kensingtonvergrendeling

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur: 5 – 45 °C

Vochtigheid: 10% – 90%, nietcondenserend

Vermogen

Stroomvoorziening: 5 VDC/1800 mA

Stroomverbruik: max. 800 mA

Compatibiliteit

Philips SpeechMike Premium Air draadloze 

dicteermicrofoon SMP4000

Philips voetpedaal ACC2300

Inhoud verpakking

Docking station

Voedingsadapters

2 USBkabels

Snelstartgids

Milieuspecificaties

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

Loodvrij gesoldeerd product

Specificaties

Productafmetingen (b × d × h): 

82 × 85 × 60 mm

Gewicht: 276 g

Specificaties

SpeechMike Premium Air docking station

Kenmerken
Eenvoudig koppelen

U hoeft uw SpeechMike Premium Air alleen in 

het docking station te plaatsen en binnen de 

kortste keren is deze klaar voor gebruik.

Snel opladen

De accu kan eenvoudig en draadloos in het 

docking station worden opgeladen in minder 

dan drie uur. Dankzij de geïntegreerde Li

polymeeraccu van de SpeechMike Premium 

Air kunt u tot wel 24 uur genieten van 

betrouwbaar opnemen.
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Optioneel voetpedaal

Een optioneel voetpedaal (ACC2300serie) 

kan rechtstreeks worden aangesloten op 

het docking station en worden gebruikt om 

comfortabel, handsfree op te nemen.

Bescherming tegen diefstal

Gebruik Kensingtonvergrendeling om het 

docking station vast te zetten op een bureau 

of een ander oppervlak, zodat het niet 

gestolen kan worden.


