
Geen woord gaat verloren
De eenvoudige manier om elke 
vergadering tot een succes te maken!

De Philips vergadermicrofoon is de perfecte aanvulling op uw digitale recorder 
dankzij de geweldige geluidskwaliteit en het optimale gebruiksgemak. 
Revolutionaire technologie in een overzichtelijk design.

Slimme eenvoud

• Geïntegreerde kabelopslag voor het aanpassen van de kabellengte

• Uitbreidbare oplossing voor meer opnamebereik

Optimaal gebruiksgemak

• Snelle, eenvoudige en probleemloze installatie

• Geen microfoonstandaard vereist

Kristalhelder geluid

• Geluid uit alle richtingen voor een optimale opnamekwaliteit

• Innovatieve vergadermicrofoons voor een fantastische opnamekwaliteit

No 1 in SPS mondiaal 
klantentevredenheids
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Vergadermicrofoon

Geluid uit alle richtingen 

Geïntegreerde kabelopslag 

Uitbreidbare oplossing

LFH9172



Geïntegreerde kabelopslag

De innovatieve vergadermicrofoons zijn 

uitgerust met een ingebouwd systeem 

voor kabelopslag en aanpassing voor een 

opgeruimde vergadertafel.

Uitbreidbare oplossing

Breid het opnamebereik van uw Pocket 

Memovergaderrecorder eenvoudig uit 

door deze aan te sluiten op maximaal zes 

vergadermicrofoons.

Snelle en eenvoudige installatie

Doordat u deze vergadermicrofoon zo snel en 

eenvoudig kunt opzetten, is de installatie een 

fluitje van een cent.

Geen microfoonstandaard vereist

Voor het opzetten van de vergadermicrofoon 

van Philips is geen standaard nodig, zodat 

deze ongelooflijk gebruiksvriendelijk 

is. Revolutionaire technologie in een 

overzichtelijk design.

Geluidsopname uit alle richtingen

Het geluid wordt van rondom opgevangen 

voor een perfecte opnameervaring.

Innovatieve vergadermicrofoons

Het innovatieve grenslaagontwerp van de 

meegeleverde vergadermicrofoons maakt 

gebruik van de geluidsdruk van de tafel voor 

een fantastisch geluid en een uitstekende 

opnamekwaliteit. Bovendien pikken de 

microfoons geluid op uit elke richting.

Highlights

Vergadermicrofoon LFH9172

Connectiviteit

Audioaansluiting (voor combinatie): 3,5 mm

Kabellengte: 2 m

Connector: 3,5 mm

Geluid

Frequentiebereik: 30  18.000 Hz

Impedantie: circa 2200 ohm bij 1 kHz

Gevoeligheid: 38 dBV

Type: electretcondensatormicrofoon

Ontwerp: grenslaagmicrofoon

Voltage fantoomvoeding: 1,5 – 5 V/0,5 mA

Milieuspecificaties

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

Loodvrij gesoldeerd product

Accessoires

•Adapterkabel (voor 3,5naar2,5mm

aansluiting)

•Adapteraansluiting (analoog)

•Gebruiksaanwijzing

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): donkergrijs/zilver
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