
Geen woord gaat verloren
Neem uw telefoongesprekken op

Met de microfoon voor telefoonbeantwoording is het opnemen van 
telefoongesprekken geen enkel probleem. Sluit hem gewoon aan op uw 
spraakrecorder, doe het oortelefoontje in uw oor en u bent klaar om elk gesprek 
volledig vast te leggen.

Ergonomisch en eenvoudig

• Eenvoudig hanteerbaar met intrekbaar snoer

• Eenvoudige Plug & Play-installatie

• Supergevoelige microfoon

Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort

• Comfortabele oordopjes

• Met stekker, dus geen batterijen nodig

• Geschikt voor alle telefoons
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Microfoon voor 
telefoonbeantwoording

Supergevoelige microfoon

Eenvoudige Plug & Play

Comfortabele oordopjes

LFH9162



Comfortabele oordopjes

De handige microfoon voor 

telefoonbeantwoording is voorzien van 

zachte en ergonomische oordopjes voor een 

optimale gebruikservaring.

Intrekbaar snoer

Dankzij het praktische, intrekbare snoer is de 

microfoon voor telefoonbeantwoording altijd 

prima hanteerbaar.

Aansluiting voor elektriciteitsnet

Geen batterijen vereist. Gewoon aansluiten 

en meteen gebruiken.

Plug & Play-installatie

Handige en eenvoudige Plug & Play-

installatie.

Geschikt voor alle telefoons

De microfoon voor telefoonbeantwoording is 

geschikt voor alle telefoons inclusief mobiele 

telefoons, thuistelefoons of betaaltelefoons. 

U kunt alle belangrijke gesprekken zonder 

adapter opnemen.

Supergevoelige microfoon

De supergevoelige microfoon vangt elk 

gesproken woord op in een uitstekende 

kwaliteit.

Highlights

Microfoon voor telefoonbeantwoording LFH9162

Connectiviteit

Kabellengte: 1,1 m

Connector: mono, 3,5 mm

Geluid

Frequentiebereik: 50 - 20.000 Hz

Impedantie: circa 2200 ohm bij 1 kHz

Gevoeligheid: -35 dB bij 1 kHz

Type: electret-condensatormicrofoon

Directionaliteit: omnidirectioneel

Milieuspecificaties

Voldoet aan de eisen van 2002/95/EC (RoHS)

Loodvrij gesoldeerd product

Accessoires

2 oorkussens

Adapterkabel (voor 3,5-naar-2,5mm-

aansluiting)

Etui

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): zwart/zilver
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