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Dicteerapparaten

Dicteerapparaat  
Memo Classic
Ingebouwde oplaadeenheid met de mogelijkheid om de 
herlaadbare batterijen tijdens gebruik bij te vullen. Voice 
Activated Recording (spraakgestuurd opnemen) voor 
handvrije opname. Met Turbo Wind is elk gedeelte van de 
band snel toegankelijk. Met “Hoorbaar Scannen” kunt u 
meeluisteren bij vooruit- en terugspoelen. Vierstandenscha-
kelaar voor bediening met één hand. Functie “Snel Wissen” 
voor het eenvoudig verwijderen van vertrouwelijke opnamen. 
Transportvergrendeling voorkomt ongewenst inschakelen. 
Led-indicatielampje voor controle van opnamestatus en 
batterijconditie. Ft 128 x 63 x 25 mm.

LFH0388 verp/1

Dicteerapparaat  
Pocket Memo Professional
Indextoon geeft het begin van elk nieuw document en het 
aantal opnamen aan. Gevoeligheidschakelaar voor opnamen 
in vergaderingen of op korte afstand. Voice Activated Recor-
ding (spraakgestuurd opnemen) voor handvrij dicteren. Met 
“Turbo Wind” is elk gedeelte van de band snel toegankelijk. 
Vierstandenschakelaar voor bediening met één hand. Met 
“Hoorbaar Scannen” kunt u meeluisteren bij vooruit- en 
terugspoelen. Functie “Snel Wissen” voor eenvoudig verwij-
deren van vertrouwelijke opnamen. Transportvergrendeling 
voorkomt onbedoeld inschakelen. Ft 128 x 64 x 25 mm.

LFH0488 verp/1

Dicteerapparaat  
Digital Pocket Memo
Druktoetsen voor bediening met één hand. Intuïtieve 
bediening met ‘slimme’ toetsen. Groot oplichtend display 
voor een perfect overzicht. SpeechExec Dictate software 
verzekert een eenvoudige installatie en efficiënt beheer van 
geluidsbestanden. Automatische bestandsdownload naar 
een PC voor snelle transcriptie. Ondersteunt het compacte 
.dss bestandsformaat, de industriestandaard voor digitale 
opnames. Ft 50 x 116 x 17 mm.

LFH9370 verp/1

Digital Voice Recorder 602
Opnames in MP3-formaat, intern flash geheugen van 1 GB. 
Groot LC scherm, grote luidspreker vooraan, spraakgestuurd 
opnemen, USB 2.0 high speed. Ft 40 x 18,4 x 108 mm. 
Inclusief: 2 AAA batterijen, USB kabel.

LFH0602 verp/1

Digital Voice Recorder 622
Opnames in MP3-formaat, intern flash geheugen van 2 
GB. Groot LC scherm, grote luidspreker vooraan, visuele 
aanduiding opnameniveau, spraakgestuurd opnemen, index 
instelling, USB 2.0 high speed. Ft 40 x 18,4 x 108mm. Inclu-
sief: 2 AAA batterijen, USB kabel, microfoon-oortelefoon 
combinatie.

LFH0622 verp/1

Digital Voice Recorder 662
Ongecomprimeerde PCM voice recording voor audio CD kwa-
liteit, opnames in MP3-formaat, hooggevoelige microfoon, 
batterijen herladen via USB, intern flash geheugen van 2 
GB: tot 284 uur opnametijd. Groot achtergrondverlicht LC 
scherm, Visuele aanduiding opnameniveau, spraakgestuurd 
opnemen, index instelling, functie bestanden automatisch 
of manueel opsplitsen. Ft 40 x 18,4 x 108 mm. Inclusief: 
stereo oortelefoon, dasmicrofoon, 2 herlaadbare batterijen 
AAA, USB kabel, halsbandje.

LFH0662 verp/1
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Toebehoren voor dicteerapparaten

Geheugenkaart
Geheugenkaart voor gebruik met alle Philips digitale Pocket 
Memo’s en Desktops. Capaciteit: 2 GB.

LFH9002 verp/10

Minicassette
Opnamecapaciteit: 30 min. (2 x 15 min.). Compatibel met 
alle analoge Pocket Memo’s en Desktops van Philips.  
Ft cassette 55 x 35 x 8 mm. Doos van 10 stuks.

LFH0005 opnamecapaciteit: 2 x 15 minuten verp/10

LFH0007 opnamecapaciteit: 2 x 30 minuten verp/1

Voetschakelaar
Ergonomisch ontwerp verhoogt de gebruiksvriendelijkheid. 
Plat ontwerp dat de fysieke inspanning tot een minimum 
beperkt door minder bewegingen van de voet. Dankzij 
antislip elementen op de bodem blijft de voetschakelaar 
op de juiste plaats. Compatibel met alle Philips analoge 
transcriptie desktops. Ft 195 x 130 x 35 mm.

LFH2210 verp/1

Digital Voice  
Recorder 667
Ongecomprimeerde PCM voice recording voor 
audio CD kwaliteit, opnames in MP3-formaat, 
hooggevoelige microfoon, batterijen herladen via 
USB, intern flash geheugen van 2 GB: tot 284 uur 
opnametijd. Groot achtergrondverlicht LC scherm, 
Visuele aanduiding opnameniveau, spraakge-
stuurd opnemen, index instelling, functie bestan-
den automatisch of manueel opsplitsen. Ft 40 
x 18,4 x 108 mm. Inclusief: stereo oortelefoon, 
dasmicrofoon, 2 herlaadbare batterijen AAA, USB 
kabel, halsbandje.

LFH0667 verp/1

Digital Voice Recorder 867
Deze 867 bundel bevat alles om uw nota’s of notulen vast te leggen en ze efficiënt 
uit te schrijven met de inbegrepen Multi Media Player set. Het USB hand-bedie-
ningspaneel biedt afspeel-, stop- en terugspoelfuncties alsook automatische 
backspace voor een efficiënte transcriptie. Voice Tracer 862: Stereo opnames in 
MP3-formaat, Extra groot verlicht LC-scherm en grote luidspreker vooraan, Hoog-
gevoelige microfoon met zoom functie, USB powered opnemen, batterijen herladen 
via USB. Media Player Typing set: plug en play installatie, media player bediening 
met de USB hand control laat toe de handen op het klavier te laten, Play-Stop-
Wind-Rewind en Automatic Backspace functies worden bediend met de duimen. 
Inclusief: Digital Voice Tracer 862, Media Player Typing set met software, stereo 
headset 2236, stereo dasmicrofoon, USB kabel, 2x AAA herlaadbare batterijen.

LFH0867 verp/1

Digital Voice  
Recorder 882
Ongecomprimeerde PCM stereo recording voor 
audio CD kwaliteit, hooggevoelige microfoon met 
zoom functie, FM stereo radio - nieuws opnemen 
in MP3, batterijen herladen via USB, USB powered 
opnemen, intern flash geheugen van 4 GB: tot 
580 uur opnametijd. Groot achtergrondverlicht LC 
scherm, spraakgestuurd opnemen, index instel-
ling, functie bestanden automatisch of manueel 
opsplitsen. Ft 40 x 18,4 x 108 mm. Inclusief: 
stereo oortelefoon, stereo dasmicrofoon, 2 her-
laadbare batterijen AAA, USB kabel, halsbandje, 
opbergtasje.

LFH0882 verp/1
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Dicteermicrofoon
Dicteermicrofoon voor gebruik met analoge desktops 725 
en 730.

LFH0276 verp/1

Dicteerkit Executive
Met ‘Automatisch Terugspoelen’ snel terug naar het begin 
van de band. Met ‘Snelzoeken Vooruit’ en ‘Overslaan’ gaat u 
snel naar het begin van de volgende taak. De LCD-band-
teller toont de informatie die op de cassette vastgelegd 
is. Met ‘Turbo Wind’ is elk gedeelte van de band snel toe-
gankelijk. Meeluisteren bij ‘Vooruit- en Terugspoelen’ met 
‘Hoorbaar Scannen’. Met ‘Snel Wissen’ kunt u vertrouwelijke 
opnamen snel verwijderen. Opnamebeveiliging beschermt 
belangrijke dictaten. Belangrijke informatie voor het 
uitwerken in de vorm van de indextonen einde van de brief, 
prioriteit en speciale instructie. Ft 135 x 232 x 50 mm.

LFH725D verp/1

Transcriptie kit Executive
Met ‘Automatisch Terugspoelen’ snel terug naar het begin 
van de band. Met de functies ‘Snelzoeken Vooruit’ en 
‘Overslaan’ snel naar het begin van de volgende taak. LCD-
bandteller toont de informatie die op de cassette is vast-
gelegd. Met ‘Turbo Wind’ snelle toegang tot elk gedeelte 
van de band. Meeluisteren bij Vooruit- en Terugspoelen 
met ‘Hoorbaar Scannen’. ‘Snel Wissen’ voor eenvoudig 
verwijderen van vertrouwelijke opnamen. Opnamebeveiliging 
beschermt belangrijke dictaten. Automatische Backspace-
weergave voor transcriptiepauzes zonder één woord te 
missen. Ft 135 x 232 x 50 mm.

LFH720T verp/1

Plug-in microfoon 9171
Condensator microfoon voor uitstekende opna-
mekwaliteit. Het gerichte design pikt enkel de 
stem van de spreker op. Beschermkapje verbetert 
de geluidskwaliteit door ongewenst geluid te 
voorkomen. Robuust en eenvoudig in gebruik. 
Voor gebruik met alle Digital Voice Tracers en 
Digital Pocket Memo 9370.

LFH9171 verp/1

Vergadermicrofoon 
9172
De perfecte aanvulling voor digitale vergaderop-
names. De Philips vergadermicrofoon levert een 
uitstekende geluidskwaliteit gecombineerd met 
een uitzonderlijk gebruikersgemak. Een revolu-
tionaire technologie in een strak design. Snel en 
gemakkelijk te installeren. Geen microfoonstan-
daard vereist. Vangt geluid op in een straal van 
360 graden voor perfecte opnames. Omnidi-
rectioneel design (Boundary layer) gebruikt 
de akoestische druk van het tafeloppervlak. 
Uitbreidbaar door serieschakeling. Kabellengte 
aanpasbaar door opbergruimte in sokkel.

LFH9172 verp/1

Dasclipmicrofoon 9173
De dasclip microfoon 9173 is een omnidirectionele condensator 
microfoon voor verschillende opnamesituaties waarbij een handvrije 
bediening vereist is. De microfoon is compatibel met de Digital Pocket 
Memo 9370 en de Digitale Voice Tracers. Hij bevat erg efficiënte elek-
trische specificaties en blijft steeds betrouwbaar werken, zelfs bij een 
ongewenste schok. De hoge pickup gevoeligheid levert een uitstekende 
opnamekwaliteit. De microfoon kan vastgemaakt worden aan een 
boord, een das of een ander kledingstuk met een kleine clip. Voor 
discrete opnames kan het kabeltje aan de binnenzijde van de kledij 
verborgen worden en de Digitale Pocket Memo in een jaszak gestoken 
worden. Deze miniatuur microfoon bevat een beschermkapje dat de 
opnames beschermt tegen ongewenste geluiden. Het beste accessoire 
om uw opnamemogelijkheden te maximaliseren.

LFH9173 verp/1
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SpeechExec Transcriptieset
PC-transcriptie software voor eenvoudige bewerking van dictaten en transcripties. Het hoofdven-
ster van de toepassing toont een duidelijk taakoverzicht van alle dicteerbestanden en kenmerken. 
Voltooi, onderbreek of annuleer een transcriptietaak met de klik op een knop. Ontvang dicteer-
bestanden via e-mail of een FTP server. Ergonomisch werken met de voetschakelaar en stereo 
hoofdtelefoon voor efficiënte transcriptie.

LFH7177 verp/1

Digitale starterskit voor dicteerapparaten
Digital Pocket Memo met druktoetsen voor bediening met één hand. Intuïtieve bediening met 
‘slimme’ toetsen. Ergonomische voetschakelaar verhoogt drastisch de gebruiksvriendelijkheid. 
SpeechExec Starter Kit software verzekert een efficiënt beheer van geluidsbestanden. Automa-
tische bestandsdownload naar een PC voor snelle transcriptie. Ondersteunt het compacte .dss 
bestandsformaat.

LFH9397 verp/1

Netvoeding 155
Netvoeding voor gebruik met alle analoge en digitale 
desktops van Philips.

LFH0155 verp/1

Telefoon opname adapter 9162
Geschikt voor alle telefoons, ook mobiele telefoons, thuistelefoons of 
openbare telefoons. Eenvoudige plug&play installatie, geen batterijen nodig. 
Super gevoelige lavaliere microfoon. Comfortabel draagcomfort. Ondersteunt 
mobiele spraakrecorders met 3,5 mm en 2,5 mm microfoonaansluitingen. 
Handig intrekbaar koord voor de benodigde lengte.

LFH9162 verp/1
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