Philips
Voetpedaal

LFH2300 serie

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
• Instelbare pedaalfuncties om de voetbesturing aan uw persoonlijke voorkeuren aan te passen
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
• Bespaart tijd en middelen dankzij centrale configuratie en beheer

LFH2300 serie

Philips voetpedaal

Specificaties

Versies

Highlights

Inhoud verpakking

LFH2310

Antisliponderkant

• Voetpedaal
• Handleiding
• Installatie-cd (LFH  2310 / 2330 / 2320)

Het voetpedaal is uitgerust met antisliponderkant,
waardoor deze altijd op zijn plaats blijft
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Instelbare pedaalfuncties

Groenspecificaties

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

Specificaties

• Productafmetingen: 195 mm × 130 mm × 35 mm
• Gewicht: 660 g

Accessoires

• Philips hoofdtelefoon LFH0234
• Philips hoofdtelefoon LFH0334
• Philips SpeechExec workflowsoftware
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• Voor digitale systemen
• Ontwerp met 3 pedalen (1 voor snel terugspoelen,
2 voor snel doorspoelen, 3 voor afspelen)
• USB-plug
• Plug & play-ontwep

LFH2320
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• Voor digitale systemen
• Ontwerp met 3 pedalen (1 voor snel terugspoelen,
2 voor snel doorspoelen, 3 voor afspelen)
• USB-plug
• Plug & play-ontwep

LFH2330
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• Voor digitale systemen
• Ontwerp met 4 pedalen (1 voor snel terugspoelen,
2 voor snel doorspoelen, 3 voor afspelen, 4 voor
afgewerkt dictaat)
• Het ultieme toestel voor professionele gebruikers
• Kan volledig worden aangepast aan persoonlijke
voorkeuren dankzij een flexibele regeling van de
pedalen
• USB-plug
• Plug & play-ontwep

Uitgiftedatum 2011-10-06

Het voetpedaal is ontwikkeld in samenwerking met
professionele eindgebruikers om te zorgen voor
een perfect transcriptieproces met minimale fysieke
belasting.
Gebruikers kunnen dictaten stopzetten en weer
verdergaan door 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.

Eenvoudige installatie en onderhoud

Compatibiliteit
• USB 2.0

Ergonomisch ontwerp

Slank ontwerp

Systeemvereisten

• Besturingssysteem: Windows XP/7/Vista
(32-/64-bits), Mac OS X 10.11/10.10 (de Mac
functionaliteit kan beperkt zijn)
• Vrije USB-poort

De functies van het voetpedaal kunnen eenvoudig
worden aangepast aan uw individuele voorkeuren
om het ergonomisch comfort van het apparaat
nog beter te maken (LFH2330)
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eigenaren.
www.philips.com/dictation

Het voetpedaal is eenvoudig te installeren en
configureren met de Philips SpeechExec remote
device management software. Hiermee kunnen
beheerders de configuratie en instellingen van
Philips dicteerapparatuur centraal beheren,  
bijwerken en onderhouden, zodat er tijd en geld
wordt bespaard.

