AirBridge
Draadloze adapter
Lossless audio-overdracht
Volledige mobiliteit
Plug-and-play
Compact design
ACC4100

Volledige mobiliteit
zonder grenzen
Dicteren kan nu mobiel
De Philips AirBridge draadloze adapter is een ideale aanvulling voor wanneer
u onderweg werkt. Gebruik zelfs zonder het docking station uw SpeechMike
Premium Air draadloze dicteermicrofoon en SpeechOne draadloze
dicteerheadset. Steek simpelweg de adapter in de USB-poort en profiteer direct
van lossless audio-overdracht. Ondanks het compacte formaat levert de adapter u
dezelfde lossless audio-overdrachttechnologie als het docking station.
Topprestaties
• Lossless audio-overdracht om uitstekende opnames te maken die geen woord missen
• Eenvoudig te koppelen om vlug te kunnen schakelen tussen werkplekken
• Volledige mobiliteit voor bewegingsvrijheid zonder in te leveren op de
opnamekwaliteit
• Compact design voor maximale vrijheid en gebruiksgemak
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AirBridge Draadloze adapter

ACC4100

Kenmerken

Specificaties

Lossless audio-overdracht

Volledige mobiliteit

Draadloze aansluitingen
Draadloze technologie: 2,4 GHz ISM-band
Modulatie: 8-FSK
Maximaal bereik: tot 5 meter (zichtlijn)

5m
16 ft

Aansluitingen
USB: type A
Functionaliteit
Firmware-upgrades

De gepatenteerde lossless audio-

Met de AirBridge draadloze adapter kunt u

overdrachttechnologie biedt een

vrij bewegen en rondlopen terwijl u werkt. U

Compatibele producten

kwaliteitsniveau dat niet te realiseren is

kunt zich tot 5 meter afstand van uw werkplek

SpeechMike Premium Air draadloze

met headsets gebaseerd op Bluetooth- of

bewegen en uw opnames zullen veilig, in de

dicteermicrofoon SMP4000

DECT-technologie. Deze geavanceerde

hoogste kwaliteit en zonder onderbrekingen,

SpeechOne draadloze headset PSM6000

technologie zorgt ervoor dat ieder woord

worden verstuurd naar uw computer.
Vermogen

opgenomen wordt, vanaf het moment dat
de knop Opnemen ingedrukt wordt. Een

Compact design

Stroomverbruik: 200 mW

waarschuwingssignaal waarschuwt de auteur
als hij of zij zich buiten het draadloze bereik

Milieuspecificaties

begeeft.

Voldoet aan de eisen van 2011/65/EU (RoHS)
Loodvrij gesoldeerd product
Certificaten: CE, FCC, C-Tick (Australië en

Snel en eenvoudig te koppelen

Nieuw-Zeeland)
Gebruiksomstandigheden
Temperatuur: 5° – 45° C
Door het compacte design van de adapter

Vochtigheid: 10% – 90%

past hij perfect in uw zak, zodat hij gemakkelijk

Na korte eerste koppeling van 3 seconden
zorgt de automatisch verbinden-functie ervoor

overal mee naartoe genomen kan worden.

Productafmetingen en gewicht

Het is de ideale toevoeging voor uw docking

Afmetingen: 35 × 18 × 9 mm

station: het geeft u maximale vrijheid en

Gewicht: 45 g

flexibiliteit voor uw werkdag.

EAN: 9120056502813
Kleur: zwart

dat u naadloos kunt overschakelen tussen het
docking station en uw AirBridge. Dit maakt

Inhoud verpakking

het zelfs nog gemakkelijker en praktischer

AirBridge draadloze adapter

om op te staan en uw bureau te verlaten

Snelstartgids

om onderweg verder te dicteren. Het groene
en rode lampje geven aan of u wel of niet
verbonden bent.
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