
Geen woord gaat verloren
met de Philips handmicrofoon

De Philips multifunctionele handmicrofoon met ingebouwde luidspreker 
verandert uw Philips desktop transcriptiesysteem in een dicteerrecorder.

Superieure audiokwaliteit

• Microfoon van hoge kwaliteit voor een grandioze opnamekwaliteit

• Een geïntegreerde luidspreker om kristalhelder te kunnen afspelen

• Instelbare gevoeligheid van de microfoon voor een betere geluidskwaliteit

Ontworpen voor professionals

• Een perfecte partner voor uw desktop transcriptieapparaat

• Ergonomische schuifschakelaar voor eenvoudige bediening met één duim

• Duurzame materialen verhogen de kwaliteit voor een langere gebruiksduur
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Geluid

Gevoeligheid: dicteermodus: 4 mV/90 dB ±2 

dB, vergadermodus: 4 mV/76 dB ±2 dB 

Luidspreker: 84 dB/100 mW/10 cm 

Ingangsspanning: 0.5 V/2 kΩ 

Inhoud verpakking

Handmicrofoon

Microfoonhouder

Compatibiliteit

Voor de Philips minicassette desktop 

transcriptiesystemen LFH0725 en LFH0730 

Groenspecificaties

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

Loodvrij gesoldeerd product

Specificaties

Productafmetingen: 162 mm × 40 mm × 27 mm 

Gewicht: 185 g 

Specificaties

Handmicrofoon

Highlights
Microfoon van hoge kwaliteit

De microfoon van hoge kwaliteit vangt 

elk akoestisch detail op voor een perfecte 

geluidsweergave.

Kristalhelder afspelen

Met de ingebouwde luidspreker kunt u uw 

dicteerbestanden kristalhelder afspelen.

Instelbare opnamegevoeligheid

De opnamegevoeligheid kan worden 

aangepast om achtergrondgeluiden te 

voorkomen en uw opname aan te passen aan 

de omgeving.

Een perfecte partner

De Philips multifunctionele handmicrofoon 

met ingebouwde luidspreker verandert uw 

Philips desktop transcriptiesysteem in een 

dicteerrecorder.

Bediening met schuifschakelaar

Bestanden snel en eenvoudig bewerken met 

handige schuifschakelaar. De schakelaar 

reageert snel en is ontworpen om met één 

hand te worden bediend.

Zeer duurzaam

Dankzij de duurzame, kwalitatief 

hoogwaardige materialen is de 

handmicrofoon geschikt voor langdurig 

gebruik.
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