
Stop met typen, begin 
met spreken
Zet uw opnames snel, eenvoudig en nauwkeurig om in tekst met de Philips 
VoiceTracer spraakherkenningssoftware. Bespaar uren zinloos typewerk door uw 
audio-opnames automatisch in geschreven tekst om te zetten. Neem op met uw 
VoiceTracer en de software doet het werk voor u. 

Zet uw stem om in tekst

• Dankzij spraakherkenningssoftware hoeft u geen documenten meer uit te typen

• Schrijf uw opnames automatisch uit, tot drie keer snellere dan typen

• Software werkt met alle huidige Philips VoiceTracer audiorecorders

Nauwkeurige resultaten

• Uitzonderlijk nauwkeurige transcriptie tot 99%

• De software blijft leren om de nauwkeurigheid van spraakherkenning te verbeteren
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Spraakherkennings-
software

Voor Philips 
audiorecorders

Automatische transcriptie 

van uw opnames

Tot 3 keer sneller dan typen

Tot 99% nauwkeurige 

herkenning

Voor Microsoft Windows
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VoiceTracer



Kenmerken

VoiceTracer spraakherkenningssoftware

Spraakherkenningssoftware

Stop het vele typewerk en maak 

rechtstreeks tekstdocumenten aan de 

hand van opgenomen audiobestanden. De 

spraakherkenningssoftware zet uw opnames 

automatisch om in een tekstbestand.

Automatische transcriptie

Het gebruik van de spraakherkenningssoftware 

is minstens drie keer sneller dan zelf typen. 

Neem uw documenten en notities op, sluit 

de recorder aan op de computer, klik op de 

knop Transcriberen en de software doet het 

typewerk voor u.

Werkt met Philips VoiceTracer

Zet alle opnames die u maakt met uw Philips 

audiorecorder automatisch om in tekst. De 

software is compatibel met alle huidige Philips 

VoiceTracer-modellen.

Uitzonderlijke nauwkeurigheid

De spraakherkenningssoftware heeft een 

indrukwekkende nauwkeurigheid van wel 99%. 

Tevens behoren tik- en spelfouten tot het 

verleden.

Software die leert

Het slimme algoritme leert van verbeteringen 

die u aanbrengt in de getranscribeerde tekst. 

Dat wil zeggen dat hoe vaker u de software 

gebruikt, hoe nauwkeuriger de resultaten 

worden. De software herkent ook patronen 

en groepen woorden die vaak bij elkaar 

worden gesproken, zodat de software kan 

voorspellen welke worden het waarschijnlijkst 

voorkomen. Dit is een extra ondersteuning van 

de spraakherkenningsnauwkeurigheid. 

DVT2805



Systeemvereisten 

Besturingssysteem: Windows 11/10/8.1/8/7, 

 Windows Server 2016/2012/2008 R2

Processor: Intel dual core of vergelijkbare 

AMD-processor, 2,2 GHz of sneller

RAM-geheugen: 2 GB (32-bits)/ 4 GB (64-bits)

Hardeschijfruimte: 4 GB

Geluidskaart: geschikt voor  opnames van 22 

kHz, 16-bits

USB: vrije USB-poort

Internetverbinding voor downloaden en 

activeren 

Ondersteunde spraakherkenningstalen: 

Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, 

Spaans 

Ondersteunde Philips VoiceTracers

Modellen: DVT1110, DVT1150, DVT1160, 

DVT1200, DVT1250, DVT1260, DVT2000, 

DVT2010, DVT2050, DVT2110, DVT2510, 

DVT2710, DVT2810, DVT4010, DVT4110, 

DVT6010, DVT6110, DVT6510, DVT7110, 

DVT8010, DVT8110

Inhoud verpakking

Snelstartgids

Software licentiecode met downloadlink

Productafmetingen

Verpakkingsafmetingen (b × h × d): 

11,5 × 18,5 × 0,3 cm

Gewicht: 11 g

GTIN-13: 0855971006557

Specificaties
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