Philips
Desktop
transcriptiesysteem

Minicassette
LFH0720T

Meer doen in minder tijd
met de transcriptie-oplossingen van Philips
Het Philips desktop transcriptiesysteem is een oplossing voor het maken van
documenten, speciaal ontworpen om transcriptie eenvoudig en intuïtief te maken.
Dankzij de perfecte ergonomische kwaliteit kunt u uw taken eenvoudig beheren.
Verbeter uw productiviteit
• Automatisch terugspoelen om snel terug te gaan naar het begin van de band
• Met de functies voor zoeken en overslaan kunt u snel naar het begin van de volgende
opname gaan
• Het grote scherm toont alle informatie die u nodig hebt om uw werk te beheren
Superieure audiokwaliteit
• Ergonomisch voetpedaal om gemakkelijk te kunnen afspelen
• Lichtgewicht stereo hoofdtelefoon voor verbeterd draagcomfort
• Controletoetsen voor toon, snelheid en volume om op elk moment kristalhelder te kunnen
afspelen
Ontworpen voor professionals
• Met de automatische backspace pauzeert u de transcriptie zonder een woord te missen
• Opnamebeveiliging om uw waardevolle dictaten te bewaren
• Turbo-spoelen voor snelle toegang tot elk deel van de band

LFH0720T

Philips desktop transcriptiesysteem

Specificaties
Desktop dicteermachine
•
•
•
•
•
•
•

Hoofdtelefoon: 3,5 mm
Voetpedaal: 3,5 mm
Voeding 12 V DC
Frequentie: 200–6.000 Hz
Uitgangsvermogen: >600 mW
Productafmetingen: 135 mm × 232 mm × 50 mm
Gewicht: 1.150 g

Hoofdtelefoon

• Akoestisch systeem: open
• Magneettype: neodymium
• Geluidskwaliteit: geoptimaliseerd voor
stemweergave
• Impedantie: 64 Ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 2 × 10 mW
• Gevoeligheid: 103 dB
• Diameter luidspreker: 14 mm
• Systeem: dual sound system
• Kabelaansluiting: eenzijdig
• Kabellengte: 3 m
• Connector: 3,5 mm stereo, rechthoekig
• Afwerking connector: verguld
• Productafmetingen (b × d × h):
226 mm × 130 mm × 25 mm
• Gewicht: 100 g

Highlights
Groenspecificaties

• Compliant met 2011/65/EU (RoHS)
• Loodvrij gesoldeerd product

Inhoud verpakking
•
•
•
•

Transcriptieapparaat LFH0720T
Voetpedaal LFH2210
Hoofdtelefoon LFH0234
Voeding LFH0155

Accessoires

• Philips hoofdtelefoons LFH0232, LFH0233,
LFH0234, LFH0334, LFH2236

Automatisch terugspoelen

Met automatisch terugspoelen bespaart u tijd door
automatisch en snel terug te keren naar het begin
van de band.

Zoekfuncties

Met de functies voor zoeken en overslaan kunt u
snel naar het begin van de volgende opname gaan,
waardoor het eenvoudiger is om door uw opnames
te navigeren.

LCD

Met de LCD-bandteller kunt u de opnames op elke
cassette onmiddellijk zien.

Ergonomisch voetpedaal

Het elegante, ergonomische ontwerp garandeert
een handsfree besturing van alle afspeelfuncties met
minimale lichamelijke inspanning.

Lichtgewicht stereo hoofdtelefoon

De lichtgewicht stereo hoofdtelefoon in onderde-kin stijl is ontworpen om een uitstekende
geluidskwaliteit te bieden, met zachte oorkussentjes
voor verbeterd draagcomfort.

Regelen van volume, toon en snelheid

Met de controletoetsen kunt u de toon, de snelheid
en het volume aanpassen voor kristalhelder
afspelen van de opnames. Alle nodige functies voor
een accurate transcriptie zijn aanwezig.

Automatische backspace

De automatische backspace speelt de laatste
seconden automatisch terug om opgenomen
materiaal te kunnen herbeluisteren voor
transcriptiebevestiging en een accurate
en snelle transcriptie.

Opnamebeveiliging

U kunt waardevolle dictaten beveiligen met
de functie voor opnamebescherming. Zo kunt
u waardevolle opnames nooit meer per ongeluk
overschrijven.

Turbo-spoelen

Met de turbo-spoelfunctie kunt u binnen enkele
seconden naar een willekeurig deel van de band
gaan en kostbare tijd besparen.
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