Voetpedaal
Voor analoge systemen
Ontwerp met 3 pedalen
3,5 mm plug
LFH2210

Transcriptie wordt gemakkelijk
met een Philips voetpedaal
Het ergonomische ontwerp van onze nieuwe serie Philips voetpedalen
creëert een nieuwe norm in termen van bruikbaarheid in een professionele
dicteeromgeving. De ontwikkeling is gebaseerd op gedetailleerd onderzoek naar
de bewegingen die tijdens de transcriptie worden gemaakt. Gebruikers kunnen
de band stoppen en weer aanzetten met een kleine beweging van de hiel en
zonder hun voet onnodig op te tillen. Dit verbetert de efficiëntie en maakt het
apparaat plezieriger in het gebruik.
Topprestaties
• De antisliponderkant houdt de voetbediening op zijn plaats
Ontworpen voor professionals
• Ergonomisch ontwerp voor professioneel gebruik en buitengewoon comfort
• Slank ontwerp voor minimale fysieke belasting, doordat de voet minder hoeft
te worden bewogen
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Inhoud verpakking

Het voetpedaal is uitgerust met

Voetpedaal

antisliponderkant, waardoor deze altijd op

Handleiding

zijn plaats blijft
Groenspecificaties
Ergonomisch ontwerp

Compliant met 2002/95/EG (RoHS)

Het voetpedaal is ontwikkeld in

Loodvrij gesoldeerd product

samenwerking met professionele
Specificaties

eindgebruikers om te zorgen voor een perfect
transcriptieproces met minimale fysieke
belasting.
Slank ontwerp
Gebruikers kunnen dictaten stopzetten en
weer verdergaan door een kleine beweging

Productafmetingen: 195 mm × 130 mm × 35
• Voor analoge systemen

mm

• Ontwerp met 3 pedalen (1 voor snel

Gewicht: 660 g

terugspoelen, 2 voor snel doorspoelen, 3
voor afspelen)
• 3,5 mm plug

Accessoires
Philips hoofdtelefoon LFH0234

van de hiel en zonder hun voet onnodig op

Philips hoofdtelefoon LFH0334

te tillen. Dit verbetert de efficiëntie en maakt

Philips SpeechExec workflowsoftware

het apparaat plezieriger in het gebruik.
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