
Slimmer samenwerken
met de dicteeroplossingen van Philips

De Startkit 0064 is bestemd voor professionals die grote hoeveelheden 
dicteerwerk genereren en transcriberen. De Pocket Memo dicteerrecorder 388 
heeft een klassieke 4-positie schuifschakelaar, zodat u met één hand kunt 
opnemen, afspelen en wissen. De dicteerrecorder wordt gecombineerd met het 
desktop transcriptiesysteem 720 – een gespecialiseerd transcriptieapparaat 
dat een grote hoeveelheid werk beheersbaar maakt. Samen stellen ze u in staat 
gemakkelijk documenten te produceren.

Professionele opname-oplossing

• Automatische versterkingsregeling voor aanpassing aan het optimale 

opnameniveau

• Einde-brief indextoon maakt uw bestanden beter toegankelijk

• Professionele bewerking door bediening van een schuifschakelaar

• Turbo-spoelen voor snelle toegang tot elk deel van de band

• Visuele indicatie met LED om de opnamestatus te tonen en aan te geven dat de 

batterij bijna leeg is

• Spraakactiveringsfunctie voor handsfree opnemen

Professionele transcriptie-oplossing

• Met de functies voor zoeken en overslaan kunt u snel naar het begin van de 

volgende opname gaan

• Ergonomisch voetpedaal om gemakkelijk te kunnen afspelen

• Lichtgewicht hoofdtelefoon voor verbeterd draagcomfort

• Besturing van toon, snelheid en volume om op elk moment kristalhelder te kunnen 

afspelen

• Met de automatische backspace pauzeert u de transcriptie zonder een woord te 

missen

• Turbo-spoelen voor snelle toegang tot elk deel van de band
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Pocket Memo dicteer- en transcriptieset

Highlights
Automatische versterkingsregeling

Met de automatische versterkingsregeling 

kunt u het optimale opnameniveau op elk 

moment instellen.

Hoorbare feedback

De waarschuwingstonen 'einde band' en 

'batterij laag' zorgen dat uw dictaat niet 

wordt afgebroken. De einde-brief indextoon 

geeft het begin van elk document en het 

aantal opnames aan.

Professionele bewerking

Bestanden snel en eenvoudig bewerken met 

handige schuifschakelaar. De schakelaar 

reageert snel en is ontworpen om met één 

hand te worden bediend.

Snelle toegang

Met turbo-spoelen kunt u snel en eenvoudig 

naar een willekeurig deel van uw band gaan.

LED-indicatie

De status-LED geeft altijd aan of uw batterij 

leeg raakt en wat de opnamestatus is.

Spraakactivering

De functie 'opnemen met spraakactivering' is 

handig voor handenvrij opnemen. Wanneer 

deze functie aan staat, start de opname 

automatisch als u begint te spreken. De 

opname stopt automatisch als u stopt 

met spreken en herstart automatisch als u 

opnieuw iets zegt.

Zoekfuncties

Met de functies voor zoeken en overslaan 

kunt u snel naar het begin van de volgende 

opname gaan, waardoor het eenvoudiger 

is om door uw opnames te navigeren. Met 

automatisch terugspoelen bespaart u tijd 

door automatisch en snel terug te keren naar 

het begin van de band.

Ergonomisch voetpedaal

Het elegante, ergonomische ontwerp 

garandeert een handsfree besturing van alle 

afspeelfuncties met minimale lichamelijke 

inspanning.

Lichtgewicht stereo hoofdtelefoon

De lichtgewicht stereo hoofdtelefoon in 

onder-de-kin stijl is ontworpen om een 

uitstekende geluidskwaliteit te bieden, 

met zachte oorkussentjes voor verbeterd 

draagcomfort.

Regelen van volume, toon en snelheid

Met de controletoetsen kunt u de toon, de 

snelheid en het volume aanpassen voor 

kristalhelder afspelen van de opnames. Alle 

nodige functies voor een accurate transcriptie 

zijn aanwezig.

LFH0064

Automatische backspace

De automatische backspace speelt de laatste 

seconden automatisch terug om opgenomen 

materiaal te kunnen herbeluisteren voor 

transcriptiebevestiging en een accurate 

en snelle transcriptie.

Turbo-spoelen

Met de turbo-spoelfunctie kunt u binnen 

enkele seconden naar een willekeurig deel 

van de band gaan en kostbare tijd besparen.



Pocket Memo dicteer- en transcriptieset LFH0064

Pocket Memo dicteerrecorder

Aansluiting voor hoofdtelefoon: 2,5 mm 

Aansluiting voor microfoon: 2,5 mm 

Frequentiebereik: 400–4.000 Hz

Uitgangsvermogen: > 100 mW 

Productafmetingen (b × d × h): 128 mm × 63 

mm × 25 mm 

Gewicht: 120 g (zonder batterijen) 

Desktop transcriptiemachine

Aansluiting voor hoofdtelefoon: 3,5 mm 

Aansluiting voor voetpedaal: 3,5 mm 

Voedingsaansluiting: 12 V DC 

Frequentie: 200–6.000 Hz

Uitgangsvermogen: >600 mW 

Productafmetingen: 135 mm × 232 mm × 

50 mm

Gewicht: 1.150 g 

Hoofdtelefoon

Akoestisch systeem: open

Magneettype: neodymium 

Geluidskwaliteit: geoptimaliseerd voor 

stemweergave

Impedantie: 64 Ohm 

Maximaal ingangsvermogen: 2 × 10 mW

Gevoeligheid: 103 dB 

Diameter luidspreker: 14 mm 

Systeem: dual sound system

Kabelaansluiting: eenzijdig

Kabellengte: 3 m 

Connector: 3,5 mm stereo, rechthoekig 

Afwerking connector: verguld

Productafmetingen (b × d × h): 226 mm × 

130 mm × 25 mm 

Gewicht: 100 g 

Groenspecificaties

Voldoet aan de eisen van 2011/65/EU (RoHS)

Loodvrij gesoldeerd product

Specificaties
Inhoud verpakking

Pocket Memo dicteerrecorder LFH0388

Transcriptieapparaat LFH0720

5 minicassettes van 30 minuten LFH0005

Voetpedaal LFH2210

Transcriptie-hoofdtelefoon LFH0234

Voeding ACC0155

2 × AA-batterijen

Polsband

Accessoires

Philips telefoon-pickupmicrofoon LFH9162

Philips vergadermicrofoon LFH9172

Philips clip-on microfoon LFH9173

Philips oplaadbare batterijen LFH0153

Philips voeding LFH0142
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