
Transcriptie wordt gemakkelijk
met de Philips handbediening

De Philips handbediening is het perfecte alternatief voor voetpedalen, 
zodat u alle transcriptiefuncties eenvoudig kunt bedienen. De ergonomische 
handbediening kan vóór het toetsenbord worden gelegd voor een eenvoudige 
bediening binnen handbereik.

Topprestaties

• Plug and play: een eenvoudige installatie

• Antislipmatten houden de handbediening op zijn plaats

• Bespaart tijd en middelen dankzij centrale configuratie en beheer

Ontworpen voor professionals

• Ergonomisch ontwerp voor professioneel gebruik en buitengewoon comfort

• Kan zonder polssteun worden gebruikt voor optimaal comfort

• De duurzame materialen garanderen een hoge kwaliteit en langdurig gebruik
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Plug and play 

De 'plug and play' installatie is eenvoudig en 

snel.

Antislipmatten

Antislipmatten houden de handbediening 

altijd op zijn plaats

Ergonomisch ontwerp

De handbediening is ontwikkeld in 

samenwerking met professionele 

eindgebruikers om te zorgen voor een perfect 

transcriptieproces met minimale fysieke 

belasting.

Eenvoudige installatie en onderhoud

De handbediening 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.

Polssteun

De handbediening heeft een polssteun voor 

optimaal comfort. Deze helpt spanning in de 

nek en schouders verlichten en vermindert 

zo de fysieke belasting tijdens langdurige 

transcriptietaken.

Duurzame materialen

De Philips handbediening is gemaakt 

van duurzame, kwalitatief hoogwaardige 

materialen waardoor het product lang 

meegaat.

Highlights

Handbediening LFH2305

Specificaties
Connectiviteit

Connectiviteit USB

Bedieningscondities

Temperatuur: 5°–45°C 

Vochtigheid: 10%–90% 

Inhoud verpakking

Toetsenbord

Polssteun 

Rubberen mat

Handleiding

Groenspecificaties

Compliant met 2002/95/EG (RoHS)

Loodvrij gesoldeerd product

Specificaties

Productafmetingen: 480 mm × 252 mm × 22 

mm 

Gewicht: 597 g

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): zwart

Accessoires

Philips hoofdtelefoon LFH0234

Philips hoofdtelefoon LFH0334
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