
Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten

AS‑2400
• Hodetelefoner til bruk

under haken
• USB-pedal med

3 pedaler for
håndfriavspillingskontroll

• Avspilling av flere
audiokodeker (DSSPro,
DSS, WAV, WMA, MP3)

• Profesjonell lydavspiller for
transkribering

• Enkel organisering av
bildefilene

• DSS filbehandling ved bruk
av separate mapper

• Jobbstatus info (f.eks.
ferdig, under arbeid,
kanseller jobb)

• Bruker-ID innstilling via
software

Komfortabel transkribering for virksomheten din

AS‑2400, basispakken for transkribering, garanterer enkel transkribering av lydfiler. Den inkluderte USB‑fotpedalen med 3 knapper
gjør at brukeren kan kontrollere DSS Player‑standard programvare med foten, slik at hendene kan brukes til skriving. De lette (28
gr.) E‑102 hodetelefonene, som brukes under haken, er komfortable å bruke, selv etter flere timer, og ødelegger ikke brukerens
frisyre. Det enkle grafiske brukergrensesnittet gir en rask innføring i den profesjonelle transkriberingsverden. En rekke audiokodeker
som er etablert i profesjonell diktering støttes.

Spesifikasjoner

Kontroll*
Enhet RS28H (Se produktets

hjemmeside for ytterligere
informasjon)

Antall kontroller 3 pedaler
Konfigurerbare kontroller Ja
Låsbare pedaler Nei
Antiskli-matte Ja
Tilkobling USB-plugg
Kabellengde 1,8 m

Hodetelefoner*
Enhet E102 (Se produktets

hjemmeside for ytterligere
informasjon)

Hvordan ha på seg Under haken
Kabellengde 3 m
Tilkobling 3,5mm, stereo, rett vinkel
Tilkoblingsfarge Fornikling
Vekt 28 g
Impedanse 16 Ω
Maksimalt strøminntak 20 mW
Lysfølsomhet 87 dB



Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten

Avskrivnings-programvare*
Profesjonell lydavspiller Ja
Individuell konfigurasjon av
fotbrytere

Ja

Variabel avspillingshastighet 0,5 - 2 x
Støykanal Ja
Tonekontroll Ja
Nivåmålingskontroll Ja
Variabel opptakshastighet 1 - 50 x (med fire steg)
Automatisk tilbakeknapp 0 - 5 s
Transkriberingstast Mini / Standard
Audiokodeker DSS Pro / DSS / WAV /

WMA / MP3
Avspilling av krypterte DSS Pro-
filer

Nei

Diktering send/motta-metode Delt mappe i LAN
Dra og slipp fra e-post

E-postinnstillinger Nei
Sortere funksjoner i
dikteringsliste-visning

Individuelle farger for ulik
status
Sortere (stigende/fallende)

Dikteringsnedlastningsmappe 1 - 7
Dikteringssortering/
arbeidsflytregler

Nei

Opptaksfunksjon Nei
Del diktat Ja
Installeringsveiviser Nei

Programvare for talegjenkjenning fra
Nuance*

* Stemmegjenkjenning
software ikke inkludert

Forhåndstranskribering
med stemmegjenkjennelse i
bakgrunnen

Ja (manuell behandling)

Lær opp og tilpass
brukerprofiler for flere forfattere

Nei

Støttede
stemmegjenkjennelsesprogrammer
fra Nuance

Dragon NaturallySpeaking
(versjon 8-13)

Operativsystem og krav
Systemkrav Referer til bestemte

produktsider med
settprodukter

Anbefalt bruksområde
Påføring Transkripsjon


