
Meer doen in minder tijd
met de dicteeroplossingen van Philips

Mobiliteit en flexibiliteit zijn van cruciaal belang in de snel veranderende 
zakelijke omgevingen van nu. De Philips PocketMemo dicteerrecorder biedt u 
de vrijheid om te werken wanneer en waar dat nodig is. 

Superieure audiokwaliteit

• Gevoeligheidsschakelaar voor vergaderingen of voor opnamen van dichtbij

• Automatische versterkingsregeling voor aanpassing aan het optimale 

opnameniveau

Verbeter uw productiviteit

• Einde-brief indextoon om het begin van elk document en het aantal opnames aan 

te geven

• 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

Ontworpen voor professionals

• Hoorbare 'einde band' en 'batterij laag' waarschuwingstonen voor een veilige 

opname

• Spraakactiveringsfunctie voor handsfree opnemen

• Transportvergrendeling om onbedoeld gebruik te voorkomen

• Intern opladen van de batterijen voor milieuvriendelijk gebruik
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PocketMemo

Dicteerrecorder

Voor Philips mini-cassettes

Gevoeligheidsschakelaar

Automatische 

versterkingsregeling

Spraakactiveringsfunctie

LFH0488



Connectiviteit

Hoofdtelefoon: 2,5 mm 

Microfoon: 2,5 mm 

Geluid

Frequentiebereik: 400–5.000 Hz

Uitgangsvermogen: > 220 mW

Inhoud verpakking

PocketMemo dicteerrecorder

2 × AA-batterijen

Luxe etui

Polsband

Specificaties

Productafmetingen (b × d × h): 128 mm × 64 

mm × 25 mm × 

Gewicht: 120 g (zonder batterijen) 

Accessoires

Telefoon-pickupmicrofoon LFH9162

Vergadermicrofoon LFH9172

Clip-on microfoon LFH9173

Oplaadbare batterijen LFH0153

Voeding LFH0142

Specificaties

PocketMemo dicteerrecorder

Highlights
Gevoeligheidsschakelaar

Innovatieve gevoeligheidsschakelaar voor 

opnemen met optimale geluidskwaliteit, 

zowel van dichtbij als tijdens vergaderingen.

Automatische versterkingsregeling

Met de automatische versterkingsregeling 

kunt u het optimale opnameniveau op elk 

moment instellen.

Einde-brief toon

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.

Waarschuwingstonen

De waarschuwingstonen 'einde band' en 

'batterij laag' zorgen dat uw dictaat niet 

wordt afgebroken.

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.

Transportvergrendeling

Als de transportvergrendeling is 

ingeschakeld, is uw dicteerrecorder 

beschermd tegen onbedoeld gebruik.

LFH0488

Intern opladen

Help het milieu en bespaar geld door de 

batterijen van uw apparaat op te laden 

in plaats van nieuwe batterijen te kopen 

(optionele Philips oplaadbare batterijen 

LFH0153 nodig).
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