Philips
Desktop
dicteersysteem

Minicassette
LFH0730D

Meer doen in minder tijd
met de dicteeroplossingen van Philips
Het dicteersysteem 730 is ontworpen om gebruiksvriendelijk te dicteren met
professionele kwaliteit. Alle belangrijke dicteerfuncties kunnen met één hand worden
bediend. Het geheim van dicteersysteem 730 is de snelle, eenvoudige toegang tot
elk deel van de geluidsband. U kunt effectief dicteren en overschrijven dankzij het
visuele workflowscherm. Uw opnames kunnen eenvoudig worden geïdentificeerd
en gesitueerd op basis van prioriteit en lengte.
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
• Hoorbare scan voor controle over snel vooruit- en terugspoelen
• Kan zowel worden gebruikt als dicteer- en als transcriptieapparaat met extra accessoires
Superieure audiokwaliteit
• Controletoetsen voor toon, snelheid en volume om op elk moment kristalhelder te kunnen
afspelen
• 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
• Workflowscherm om belangrijke informatie in één oogopslag te kunnen zien
• Handmicrofoon met ergonomische schuifschakelaar voor eenvoudige bediening met één duim
• Opnamebeveiliging om uw waardevolle dictaten te bewaren
• Turbo-spoelen voor snelle toegang tot elk deel van de band

LFH0730D

Philips desktop dicteersysteem

Specificaties
Connectiviteit
•
•
•
•

Highlights
Inhoud verpakking

Hoofdtelefoon: 3,5 mm
Voetpedaal: 3,5 mm
Microfoon: RJ-14
Voeding 12 V DC

•
•
•
•
•

Geluid

• Frequentie: 200–6.000 Hz
• Uitgangsvermogen: >600 mW

Microfoon

• Gevoeligheid: dicteermodus: 4 mV/90 dB ±2 dB,
vergadermodus: 4 mV/76 dB ±2dB
• Luidspreker: 84 dB/100 mW/10 cm
• Ingangsspanning: 0.5 V/2 kΩ

Dicteer- en transcriptieapparaat LFH0730
Minicassette LFH0005
Microfoon LFH0276
Voeding LFH0155
Microfoonhouder

Automatisch terugspoelen

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

Zoekfuncties

• Productafmetingen: 135 mm × 232 mm × 50 mm
• Gewicht: 1.150 g

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.

Accessoires

Hoorbare scan

Specificaties

• Philips hoofdtelefoon LFH0234
• Philips vergadermicrofoon LFH9172
• Philips voetpedaal LFH2210

Groenspecificaties

Met de hoorbare scan kunt u specifieke delen
van dictaten eenvoudig terugvinden.

Veelzijdige functionaliteit

Het optionele voetpedaal LFH2210 voor een
handsfree afspeelbediening en de professionele
hoofdtelefoon LFH0234 veranderen uw Philips
desktop dicteersysteem in een transcriptiemachine.

• Compliant met 2002/95/EG (RoHS)
• Loodvrij gesoldeerd product

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.

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.

Workflowscherm

Het grote scherm toont alle informatie die u nodig
hebt om uw werk te beheren. Dit scherm geeft
belangrijke informatie weer, zoals cassettelengte
en resterende opnametijd.

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.

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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