
Transskribering på en enkel måte
La hendene slippe intens maskinskrivning

Arbeid raskere og mer nøyaktig ved å bruke foten til å starte og ta pauser i avspillingen av 
lydfiler. Den ergonomiske designen ble utviklet ved å nøye studere bevegelsene som ble 
gjort under transkriberingsarbeidet. Det er ikke nødvendig å løfte foten, et lite trykk med 
forfoten er nok. Begge hendene er alltid tilgjengelige for tasting, slik at du kan transkribere 
effektivt, selv i lengre tidsperioder.

Overlegen ytelse

• Rask og effektiv avspillingskontroll for raskere og mer nøyaktige transkripsjoner

• Enheten holder seg på plass på gulvet ved hjelp av en antisklimatte

• Konfigurerbare pedalfunksjoner gir en personlig transkriberingsstil

Utformet for mange brukstimer

• Ergonomisk design for komfortabel bruk, selv over lengre tidsperioder

• Robuste pedaler og magnetiske kontaktbrytere som ikke blir utslitt og som er produsert for å 

vare lenge

• Sentral konfigurasjon og administrasjon sparer tid og ressurser
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Rask og effektiv avspillingskontroll

Du kan starte, sette på pause, spole frem og tilbake i 

lydfilene bare med en liten bevegelse av forfoten, og 

ha hendene fri til uavbrutt maskinskriving.

Antisklioverflater

Antisklimatten under enheten sørger for at et godt 

feste mot gulvet og blir liggende på plass under 

bruk. Det fungerer bra på alle gulvflater, blant annet 

tepper, fliser og tre. Rillene på overflaten hindrer at 

foten glir av.

Konfigurerbare pedalfunksjoner

Pedalfunksjonene kan tilpasses din foretrukne 

transkripsjonsstil via Philips SpeechControl- eller 

SpeechExec-programvaren.

Ergonomisk design

Fotkontrollen ble utviklet i samarbeid med 

sykehusergonomer og superbrukere for å sikre en 

perfekt og jevn transkripsjonsprosess med minimal 

fysisk belastning.

Slitesterke pedaler konstruert for å vare

Fotkontrollen er utformet for å motstå lange 

timer med vanlig, intens bruk. Magnetstyrte 

kontaktbrytere og robuste pedaler gir en svært 

slitesterk og varig enhet.

Sentral administrasjon og konfigurasjon

Den valgfrie håndteringsprogramvaren til 

den eksterne Philips SpeechExec-enheten lar 

administratorer sentralt administrere, konfigurere 

og oppdatere Philips-enheter, og sparer dermed 

selskapets tid og ressurser.
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ACC2300-serie

Spesifikasjoner
Pakkeinnhold

Fotkontroll

Brukerhåndbok

Kompatibilitet

Philips SpeechExec Transcribe 5.0 eller nyere

Philips SpeechExec Pro Transcribe 5.0 eller nyere

Philips SpeechExec Enterprise Transcribe 2.5 eller 

nyere

Miljøspesifikasjoner

Samsvarer med 2011/65/EU (RoHS)

Blyfritt loddet produkt

Spesifikasjoner

Produktmål: 198 mm × 54 mm × 170 mm

Vekt: 650 g

Tilbehør

Philips hodetelefoner (LFH0334)

Philips hodetelefoner (LFH2236)

Philips SpeechExec-programvare for arbeidsflyt

Philips SpeechLive cloud-basert dikteringsløsning

Versjoner
ACC2310

• Med 3 pedaler

ACC2320

• Med 3 pedaler

ACC2330

• Med 4 pedaler

• Midtpedalen kan låses


