
Versnel uw workflow
met het Philips PocketMemo docking station

Met het PocketMemo docking station kunt u al uw dictaten gemakkelijk 
overbrengen naar uw computer en uw apparaat snel opladen, zodat u altijd 
meteen aan de slag kunt. In combinatie met het optionele voetpedaal kunt u 
bovendien handsfree opnemen en transcriberen, zelfs zonder computer.

Topprestaties

• Automatisch downloaden van dicteerbestanden voor een snelle 

dicteerworkflow

• Snel opladen voor een hoge productiviteit

• Optioneel voetpedaal voor handsfree dicteren en transcriberen, zelfs zonder 

computer
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Connectiviteit

Dockpoort

Voetpedaalpoort (3,5 mm)

USB: microUSB 2.0

USB: microUSB 5 V gelijkstroom

Gemak

Groene led: geeft aan dat de batterijen bezig 

zijn met opladen 

Gele led: geeft aan dat er bestanden worden 

overgedragen 

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur: 5 °–45 °C

Vochtigheid: 10 %–90 %, nietcondenserend

Vermogen

Voeding: 5 V gelijkstroom/1800 mA

Stroomverbruik: max. 800 mA

Compatibiliteit

PocketMemo dicteerapparaat DPM6000, 

DPM7000 en DPM8000serie

Philips PocketMemo vergaderrecorder 

DPM8900

Philips voetpedaal LFH2210

Inhoud verpakking

Docking station

Voeding

USBkabel

Gebruikershandleiding

Milieuspecificaties

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

Loodvrij gesoldeerd product

Specificaties

Productafmetingen (B × D × H): 

80 mm × 77 mm × 45 mm 

Gewicht: 196 g

Specificaties

PocketMemo docking station

Highlights
Eenvoudige bestandsoverdracht

Sluit uw PocketMemodicteerrecorder 

simpelweg aan op het docking station en 

geniet van de eenvoudigste manier om uw 

dicteerbestanden in enkele seconden over te 

brengen naar uw computer.

Snel opladen

Het docking station laadt de batterijen van 

uw Pocket Memodicteerrecorder snel op, 

zodat u altijd meteen aan de slag kunt. Het 

snelladende USBstation laadt de batterijen 

in slechts drie uur op.

Optioneel voetpedaal

Met het optionele voetpedaal (LFH2210) 

geniet u van handsfree opnemen en 

transcriberen met het docking station, zelfs 

zonder te zijn aangesloten op een computer.
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