
Fremragende lydkvalitet
med Philips hodetelefoner

Lette stereohodetelefoner med designstil under haken, designet for å levere utmerket 
lydkvalitet, har myke øreputer for god brukskomfort og en hengebrakett som kobler 
hodetelefonene til en skjerm.

Enestående lydkvalitet

• En 14 mm høyttalerdriver optimaliserer god lydkvalitet

• Forgylt plugg sikrer en svært pålitelig tilkobling

• Neodymmagnet forbedrer følsomhet og lydkvalitet

For optimale resultater

• Lettvektsdesign forbedrer komforten for langvarig bruk

• Designstil under haken som gir bedre komfort for alle ører

• 3 meter lang kabel for stort bevegelsesrom ved arbeidsplassen

Nr. 1 i den globale 
markedsundersøkelsen for 

kundetilfredshet for SPS 
09/2015.

Transkripsjons- 
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Stil: Under haken

Forgylt plugg

14 mm høyttalerdriver

3 meter kabel 
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Lyd

Akustisk system: åpent

Magnettype: neodym 

Membran: PET-kuppel

Talespole: kobber

Lydkvalitet: optimalisert for talegjengivelse 

reproduction

Impedans: 2 × 32 ohm

Maksimal strøminngang: 2 × 10 mW

Følsomhet: 103 dB

Høyttalerdiameter: 14 mm

Type: dynamisk

System: stereo

Tilkobling

Kabeltilkobling: ensidig

Kabellengde: 3 m

Tilkobling: 3,5 mm stereo, rettvinklet

Koblingsoverflate: forgylt

Kabeltype: kobber

Pakkeinnhold

Hodetelefoner

Hengebrakett

To utskiftbare øreputer

Kompatibilitet

Alle stasjonære dikterings og transkripsjonssystemer 

fra Philips 

Philips Pocket Memo digital taleopptaker

Philips Pocket Memo møteopptaker

Miljøspesifikasjoner

Samsvarer med 2011/65/EU (RoHS))

Blyfritt loddet produkt

Spesifikasjoner

Produktmål: 160 mm × 150 mm × 18 mm

Vekt: 53 g

Tilbehør

Philips USB lydadapter LFH9034

Spesifikasjoner

Transcription headphones

Høydepunkter
14 mm høyttalerdriver

Den 14 mm store høyttalerdriveren er liten nok til 

å gi optimal bærekomfort, men likevel stor nok til å 

levere krystallklar, uforstyrret lyd. Det er den ideelle 

størrelsen for å gi lyd av høy kvalitet.

Forgylt plugg

Pluggens fullførelse i edelt metall vil gi en mer 

pålitelig tilkobling, og dermed bedre lydkvalitet.

Neodymmagnet

Neodym er det beste materialet for å produsere 

et sterkt magnetfelt for større følsomhet og en 

generelt høyere lydkvalitet.

Lett design

De holdbare, lette kvalitetsmaterialene øker 

komforten for lengre bruk.

Stil: Under haken

Design til å passe under haken for å gi bedre 

komfort.

3 meter kabel

Den 3 meter lange kabelen gir deg friheten til å 

bevege deg rundt på arbeidsplassen uten at du må 

ta av deg hodetelefonene.

Utstedelsesdato 03.01.2017 
Version 1.0

www.philips.com/dictation

© 2018 Speech Processing Solutions GmbH. Med enerett.

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Philips og Philips Shield 
Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes 
av Speech Processing Solutions GmbH under lisens fra Koninklijke 
Philips N.V. Alle varemerker tilhører deres respektive eiere.

LFH0334


