
Optimaliser arbeidsflyten din
med en profesjonell løsning for 
dokumentoppretting

Transkripsjonssettet er en digital løsning for dokumentoppretting, designet 
spesielt for å gjøre transkripsjon lettere og mer intuitivt. Det ergonomiske 
tilbehøret og den innovative SpeechExec Pro-programvaren for abreidsflyt lar 
deg administrere jobber helt enkelt.

Komfortabelt og pålitelig

• Ergonomisk design for komfortabel bruk, selv i lengre tidsperioder.

• Rask og effektiv avspillingskontroll for raskere og mer nøyaktige transkripsjoner

• Lette stereohodetelefoner for bedre lyttekomfort.

Forbedre produktiviteten

• SpeechExec-programvare for arbeidsflyt og effektiv databehandling

• Prioritetsinnstilling slik at opptak som haster, behandles først

• Individuelle sorterings- og filtreringsalternativer for enkel filorganisering

Designet for profesjonelle

• Utstyrt for Dragon NaturallySpeaking-talegjenkjenningsprogramvare

• Sømløs integrering i digitale dikteringsløsninger fra Philips
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Ergonomisk fotkontroll

Fotkontrollen ble utviklet i

samarbeid med sykehusergonomer og

superbrukere for å sikre en perfekt

og jevn transkripsjonsprosess med minimal

fysisk belastning Magnetstyrte 

kontaktbrytere og robuste pedaler gir en 

svært slitesterk og varig enhet.

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.

Profesjonelle hodetelefoner

Lette stereohodetelefoner som bæres 

under haken, designet for å levere utmerket 

lydkvalitet, har myke øreputer for god 

brukskomfort

SpeechExec Transcription Set LFH7277

SpeechExec Pro-programvare

SpeechExec-programvaren organiserer 

arbeidsflyten av diktatfiler og dokumenter 

mellom forfatter og transkripsjonist, og lar 

deg overvåke statusen for arbeidet.

Prioritetsinnstilling

Med den inkluderte prioritetsinnstillingen 

kan du prioritere opptak som haster. Dette 

garanterer at viktige dikteringsfiler enkelt kan 

identifiseres, og behandles og leveres først.

Individuelle sorterings- og 

filtreringsalternativer

SpeechExec Pro Transcribe lar brukere søke 

etter spesifikke dikteringsfiler, eller filtrere 

dikteringslisten etter brukerdefinerbare 

kriterier. Dessuten garanterer de 

brukervennlige listesorteringsalternativene 

for én eller flere dikteringer at du raskt får 

oversikt over dikteringsfiler.

Utstyrt for talegjenkjenning

Den sømløse integreringen av 

dikteringsopptakere fra Philips og det direkte 

grensesnittet i Dragon NaturallySpeaking 

Professional-talegjenkjenningsprogramvaren 

garanterer fremragende lydkvalitet, høy 

nøyaktighet for talegjenkjenning og enkel 

maskinvarebehandling.

Sømløs integrering

Transkripsjonssettet kan sømløst og enkelt 

integreres i eksisterende digitale løsninger fra 

Philips.

Høydepunkter



Bekvemmelighet

Konfigurerbar fotkontroll

Lett hodetelefondesign

Klar jobboversikt

Utstyrt for talegjenkjenning

Allsidig lydavspiller

Styring av avspillingshastighet

Automatisk filruting

Fotkontroll

Tilkoblingsmuligheter: USB-kontakt

Produktmål: 198 mm × 54 mm × 170 mm

Vekt: 650 g

Hodetelefoner

Stil: under haken

Kabeltilkobling: ensidig

Kabellengde: 3,0 m

Tilkobling: 3,5 mm stereo, rettvinklet

Akustisk system: åpent

Magnettype: neodym

Membran: PET-kuppel

Talespole: kobber

Impedans: 2 × 32 ohm

Maksimal strøminngang: 2 × 10 mW

Følsomhet: 103 dB

Høyttalerdiameter: 14 mm

Lydkvalitet: optimalisert for taleavspilling

Koblingsoverflate: forgylt

Vekt: 53 g

Systemkrav for Philips SpeechExec-

programvare

Prosessor: Intel Dual Core eller tilsvarende 

AMD-prosessor, 1 GHz eller raskere prosessor

RAM: 2 GB (32-bit) / 4 GB (64-bit)

Harddiskplass: 100 MB for SpeechExec-

programvare, 4,5 GB for Microsoft .NET 

Framework

Operativsystem: Windows 10 Pro/Enterprise 

(64-bit), Windows 8.1/7 Pro/Enterprise 

(32/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), 

Windows Server 2008 R2 (32/64-bit), macOS 

10.13/10.12 (Mac-funksjonalitet kan være 

begrenset)

Grafikk: DirectX-kompatibelt grafikkort med 

maskinvareakselerasjon anbefales

Lyd: Windows-kompatibel lydenhet

Nettleser: Internet Explorer 9 eller nyere, eller 

den gjeldende versjonen av Chrome eller 

Firefox

Åpen USB-port

Internett-tilkobling for nødvendig 

programvareaktivering

Utgang for hodetelefoner eller høyttalere

Ytterligere systemkrav for 

talegjenkjenningsprogramvare

Støttet talegjenkjenningsprogramvare: 

Nuance Dragon Professional 13/14/15 

Individual/Group, Nuance Dragon Legal 

13/14/15, Dragon Medical Practice Edition 3, 

Nuance Dragon SDK Client Edition 14

Prosessor: Intel Dual Core eller tilsvarende 

AMD-prosessor, 2,2 GHz eller raskere 

prosessor

RAM: 4 GB (32-bit) / 8 GB (64-bit)

Harddiskplass: 8 GB

Operativsystem: Windows 10 Pro/Enterprise 

(64-bit), Windows 8.1/7 Pro/Enterprise 

(32/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), 

Windows Server 2008 R2 (32/64-bit), macOS 

10.13/10.12 (Mac-funksjonalitet kan være 

begrenset)

Miljøspesifikasjoner

Samsvarer med 2011/65/EU (RoHS)

Blyfritt loddet produkt 

Pakkeinnhold

SpeechExec Pro Transcription Software

Stereo Headphones LFH0334

USB Foot Control ACC2330

Hurtigveiledning
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