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Laat geen enkel woord aan u voorbijgaan. Neem alles 
op met de hoogste geluidskwaliteit, dankzij de digitale 
recorders van Philips. Op de volgende pagina‘s ontdekt 
u wat onze producten kunnen en hoe u ze optimaal kunt 
gebruiken. Wij zijn er zeker van dat u altijd de juiste 
oplossing zult vinden.



»GEDAcHTEN DIE 
ZOmAAR OPkOmEN 
HEBBEN DOORGAANS 
DE GROOTSTE WAARDE.« 

  FRANcIS BAcON

GEOPTImALISEERD VOOR NOTITIES

met onze digitale recorders die geoptimaliseerd zijn  
voor notities, zult u nooit meer iets vergeten. u kunt  
nu namelijk al uw gedachten en ideeën eenvoudig en 
comfortabel opnemen, waar en wanneer u dat wilt.  
Onze digitale recorders bevatten clearVoice, dat stille 
passages dynamisch aanpast en zo de verstaanbaarheid  
van zachtere stemmen verbetert.
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De Voice Tracer 612 is perfect voor het terloops opnemen van 
persoonlijke notities, ideeën en gedachten. upload uw notities 
op een computer via uSB en beluister onmiddellijk uw opnames.

Superieure audiokwaliteit
•  ClearVoice voor heldere en levendige spraakweergave
•  Opnemen in het populaire MP3-bestandsformaat

Eenvoudig en intuïtief in gebruik
• Plug & Play in Windows, Mac OS en Linux
• Snelle overdracht van opnamen en gegevens

Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
• Lichtgewicht- en ergonomisch design
•  Luidspreker aan de voorkant voor het glashelder afspelen van 

stemmen

Indien u op zoek bent naar een stijlvolle en praktische manier 
om uw leven te organiseren, is de Voice Tracer 632 de 
perfecte keuze. Het toestel is ontworpen om ideeën en 
notities op te nemen. De handsfree hoofdtelefoon biedt 
u vrijheid waar u ook gaat.

Superieure audiokwaliteit
•  ClearVoice voor heldere en levendige spraakweergave
•  Opnemen in het populaire MP3-bestandsformaat
•  Stemactivering voor handsfree opnemen

Eenvoudig en intuïtief in gebruik
•  Plug & Play in Windows, Mac OS en Linux
•  Snelle overdracht van opnamen en gegevens
•  Spraakvolume-indicator voor duidelijk afspeelvolume

Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
•  Lichtgewicht- en ergonomisch design
•  Luidspreker aan de voorkant voor het glashelder afspelen van 

stemmen
•  Inclusief comfortabele handsfree headset

Voice Tracer 
Digitale recorder 612

Voice Tracer 
Digitale recorder 632

GEOPTImALISEERD VOOR NOTITIES LFH0612 GEOPTImALISEERD VOOR NOTITIES LFH0632
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met de Voice Tracer 617 kunt u documenten en notities dicteren 
waar en wanneer u maar wilt. Terug op kantoor sluit u de 
recorder aan op uw computer en brengt u de bestanden over, 
waarna de geïntegreerde software uw opnames automatisch 
omzet in tekst.

Notities maken zonder moeite
•  ClearVoice voor heldere en levendige spraakweergave
•  Opnemen in het populaire MP3-bestandsformaat
•  Onmiddellijke opname met één druk op de knop
•  Indexfunctie voor eenvoudig zoeken naar relevante passages

Zet gesprekken om in tekst 
•  Alles in één: Dragon NaturallySpeaking DVR Edition inbegrepen
•  Preciezer dan ooit, met een nauwkeurigheid tot 99 %
•  Transcribeert automatisch uw dicteerbestanden
•  Creëert documenten driemaal sneller dan de gebruikelijke 

typsnelheid

Voice Tracer 
Digitale recorder 617

GEOPTImALISEERD VOOR NOTITIES LFH0617
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»WANNEER mENSEN 
PRATEN, LuISTER DAN 
mET VOLLE AANDAcHT. 
DE mEESTE mENSEN 
LuISTEREN NOOIT.« 

  ERNEST HEmINGWAy

GEOPTImALISEERD VOOR GESPREkkEN

u hoeft geen notities te maken, maar kunt u volledig 
concentreren op het gesprek: met onze digitale recorders 
die geoptimaliseerd zijn voor gesprekken, zal geen enkel 
woord aan u voorbijgaan. Onze geïntegreerde ruisarme 
microfoon overtreft de standaardmicrofoons op alle 
vlakken. Dankzij de hogere gevoeligheid ontvangt hij meer 
stemsignalen en wordt een voortreffelijke geluidskwaliteit 
gegarandeerd.
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Zelfs als u afgeleid bent, neemt de Voice Tracer 642 elk gesprek 
op voor u. Neem tot 566 uur op en breng de bestanden dan 
over naar uw computer via uSB.

Superieure audiokwaliteit
•  Ruisarme microfoon voor een onberispelijke spraakhelderheid
•  ClearVoice voor heldere en levendige spraakweergave
•  Opnemen in het populaire MP3-formaat met vijf opnamemodi

Eenvoudig en intuïtief in gebruik
•  Groot, eenvoudig afleesbaar scherm met achtergrondverlichting
•  Plug & Play in Windows, Mac OS en Linux
•  Spraakvolume-indicator voor duidelijk afspeelvolume

Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
•  Lichtgewicht- en ergonomisch design
•  Luidspreker aan de voorkant voor het glashelder afspelen van 

stemmen
•  Inclusief comfortabele handsfree headset

De Voice Tracer 652 is ideaal voor het opnemen van gesprekken – 
de audiokwaliteit is voortreffelijk, zelfs in lawaaierige omgevingen. 
Daarnaast kunt u het toestel overal opladen via uSB.

Superieure audiokwaliteit
•  Ruisarme microfoon voor een onberispelijke spraakhelderheid
•  ClearVoice voor heldere en levendige spraakweergave
•  Opnemen in het populaire MP3- of PCM-formaat voor de 

kwaliteit van een studio-opname

Eenvoudig en intuïtief in gebruik
•  Groot, eenvoudig afleesbaar scherm met achtergrondverlichting
•  Spraakvolume-indicator voor duidelijk afspeelvolume
•  Snelle overdracht van opnamen en gegevens
•  Indexfunctie voor eenvoudig zoeken naar relevante passages

Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
•  Batterijen opladen via USB
•  Geniet van MP3- en WMA-muziek
•  Inclusief comfortabele handsfree microfoon met 

bevestigingsclip en stereo hoofdtelefoon

Voice Tracer 
Digitale recorder 642

Voice Tracer 
Digitale recorder 652

GEOPTImALISEERD VOOR GESPREkkEN  LFH0642 GEOPTImALISEERD VOOR GESPREkkEN  LFH0652
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»Ik BEN ALTIJD BEREID Om 
TE LEREN, AL HOuD Ik ER 
NIET ALTIJD VAN ONDER-
WEZEN TE WORDEN.« 

  WINSTON cHuRcHILL

Als u niets mist, kunt u ook niets verkeerd begrijpen: 
met onze digitale recorders die geoptimaliseerd zijn voor 
lezingen, kunt u lezingen en colleges uiterst eenvoudig 
opnemen. Het Zoom mic System, geïntegreerd in alle 
modellen, kan zelfs stemmen die ver weg zijn opnemen 
en tegelijker tijd ruis onderdrukken.

GEOPTImALISEERD VOOR LEZINGEN
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De Voice Tracer 862 laat zien waar het om gaat wat betreft vorm 
en functionaliteit. Het combineert geavanceerde opnamefuncties 
met entertainmentmogelijkheden en een ergonomisch topdesign.

Superieure audiokwaliteit
•  Zoom Mic System voor opnemen op afstand
•  Ruisarme stereo microfoon voor een onberispelijke 

spraakhelderheid
•  Opnemen in het populaire MP3-bestandsformaat in stereo

Eenvoudig en intuïtief in gebruik
•  Snelle overdracht van opnamen en gegevens
•  Organiseer uw bestanden op een snelle en eenvoudige manier 

met vier mappen
•  Groot, eenvoudig afleesbaar scherm met achtergrondverlichting

Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
•  Batterijen opladen via USB
•  Geniet van MP3- en WMA-muziek
•  Inclusief comfortabele stereo microfoon en hoofdtelefoon

Neem uw notities op met de Voice Tracer en schrijf ze op 
met de USB-handschakelaar. Profiteer van een glasheldere 
opnamekwaliteit in stereo en een snelle bestandsoverdracht  
naar de pc via uSB.

Efficiënt typen
•  Typ uw opnames in met de USB-handschakelaar  

en de hoofdtelefoon
•  Bedien het afspelen, stoppen,  

vooruit- en terugspoelen  
met uw duim

De Voice Tracer 868 is uitgerust met een USB-docking station, 
waarmee uw voice recorder wordt opgeladen zodra u het 
toestel aansluit op de pc.

Voice Tracer 
Digitale recorder 862

Voice Tracer 
Schrijversset 867

Voice Tracer 
Digitale recorder 868

LFH0867

GEOPTImALISEERD VOOR LEZINGEN   LFH0868GEOPTImALISEERD VOOR LEZINGEN   LFH0862
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De Voice Tracer 882 is de perfecte combinatie van professionele 
en entertainmentfuncties. Neem uw gedachten, ideeën en 
notities op of luister naar de FM-radio en uw favoriete liedjes. 
Ook is de innovatieve 12 m Zoom mic inbegrepen, waarmee 
stemmen die ver weg zijn, opgenomen worden en tegelijkertijd 
ruis wordt onderdrukt.

Superieure audiokwaliteit
•  Zoom Mic System voor opnemen op afstand
•  PCM-opname in stereo voor audiokwaliteit zoals op cd’s
•  Opnemen in het populaire MP3-bestandsformaat in stereo
•  Instelbare microfoongevoeligheid voor optimale geluidskwaliteit
•  Stemactivering voor handsfree opnemen

Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
•  Batterijen opladen via USB
•  Geniet van MP3- en WMA-muziek
•  FM radio-opname om uw favoriete radioprogramma’s mee  

op te nemen
•  Inclusief comfortabele stereo microfoon en hoofdtelefoon

Voice Tracer 
Digitale recorder 882

GEOPTImALISEERD VOOR LEZINGEN   LFH0882
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»ALS JE OP BRILJANTE  
WIJZE kuNT PRATEN OVER 
EEN PROBLEEm, kAN DIT 
DE TROOSTENDE ILLuSIE 
WEkkEN DAT JE HET 
ONDER cONTROLE HEBT.« 

  STANLEy kuBRIck

Tijdens vergaderingen wordt vaak heel wat gesproken 
zonder veel te zeggen. Onze digitale recorders voor 
vergaderingen nemen alles op en maken het eenvoudig 
om de belangrijke passages eruit te filteren. De recorders 
bevatten unieke grenslaagmicrofoons die gebruikmaken 
van de geluidsdruk van de tafel om een voortreffelijke 
geluids- en opnamekwaliteit te verzekeren.

GEOPTImALISEERD VOOR VERGADERINGEN
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De Voice Tracer neemt elk woord op met uitstekende 
audiokwaliteit. Leg gewoon de plaatvormige microfoons op 
de vergadertafel, sluit ze aan op de recorder en het toestel 
doet de rest!

Superieure audiokwaliteit
•  Opnemen in het populaire MP3-bestandsformaat in stereo
•  Innovatieve microfoons met 360º geluidsopname
•  Instelbare microfoongevoeligheid voor optimale kwaliteit

Eenvoudig en intuïtief in gebruik
•  Draagbare en gebruiksvriendelijke oplossing
•  Snelle overdracht van opnamen en  

gegevens
•  Organiseer uw bestanden op een snelle en eenvoudige  

manier met vier mappen

Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort
•  Batterijen opladen via USB
•  Geniet van MP3- en WMA-muziek
•  Alles in één draagtas voor comfortabel transport

Voice Tracer 
Recorder voor vergaderingen 895

GEOPTImALISEERD VOOR VERGADERINGEN LFH0895
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De professionele meeting recorder, ontworpen om uw 
vergaderingen op te nemen, garandeert een uitstekende 
geluidskwaliteit in combinatie met een gebruiksvriendelijke 
technologie. De onderdelen kunnen uitgebreid worden, zodat het 
systeem kan groeien volgens de behoeften van uw onderneming.

Uiterst gebruiksvriendelijk  
•  Eenvoudige oplossing die gebruiksklaar wordt geleverd
•  Elegant metalen etui voor vlot transport
•  Snelle installatie met innovatieve vergadermicrofoons

Eenvoudig en intelligent
•  360º geluidsopname voor optimale opname
•  Grenslaagontwerp dat gebruikmaakt van de geluidsdruk  

van de tafel
•  Uitbreiding mogelijk door middel van opeenvolgende 

microfoons
•  Ingebouwde draadopslag en aanpassing van de lengte

Ontworpen voor professionals
•  Hoge opnamekwaliteit in DSS-, MP3- en PCM-formaat
•  Automatisch bestanden downloaden via USB voor snelle 

transcripties
•  Verwisselbare geheugenkaart voor onbeperkt opnemen

Pocket memo  
Recorder voor vergaderingen 955

GEOPTImALISEERD VOOR VERGADERINGEN LFH0955
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DIcTEREN EN TRANScRIPTIE

»WANNEER mEN mIJ 
VRAAGT: HOE SCHRIJFT 
U? ANTWOORD IK ALTIJD: 
ÉÉN WOORD TEGELIJk.« 

  STEPHEN kING

Onze dicteertoestellen zijn ergonomische, draagbare 
recorders die eenvoudig gecombineerd kunnen worden 
met professionele transcriptiehardware en -software voor 
de ondersteuning van het complete werkproces. Ze maken 
de creatie van dicteerbestanden in hoge kwaliteit, de 
elektronische overdracht van die bestanden naar de typist 
en een snelle transcriptie mogelijk, waardoor de tijd die 
nodig is voor het omzetten van spraak in tekst wordt 
gereduceerd.
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De flexibele star tkit 9399 garandeert een hoge digitale kwaliteit 
van dicteren tot transcriptie. De ergonomisch ontworpen 
voetpedaal en hoofdtelefoon, in combinatie met specifiek 
ontwikkelde software en het Pocket Memo-dicteerapparaat 
maken uw dicteerproces eenvoudiger dan ooit tevoren.

Professionele opnameoplossing
•  Batterijen opladen via USB
•  Bediening met druktoetsen
•  Professionele bewerkingsfuncties (overschrijven/invoegen/

gedeeltelijk wissen/toevoegen aan het eind)
•  Verwisselbare geheugenkaart voor onbeperkt opnemen
•  Hoge opnamekwaliteit in DSS- en MP3-formaat

Professionele transcriptieoplossing
•  Inclusief ergonomische voetpedaal en hoofdtelefoon
•  Efficiënte verwerking van geluidsbestanden voor het snel 

terughalen van taken
•  Door het instellen van prioriteiten kunnen auteurs eenvoudig 

urgente taken herkennen
•  Automatisch bestanden downloaden via USB voor snelle 

transcripties

Pocket memo  
Digitaal dicteerapparaat 9375

Pocket memo  
Digitale startkit 9399

DIcTEREN LFH9375 DIcTEREN EN TRANScRIPTIE LFH9399

met dit handige, krachtige en efficiënte toestel kunt u de meest 
geavanceerde opnametechnologie eenvoudig controleren met 
druktoetsen. Dankzij de verwisselbare geheugenkaart beschikt 
u over nagenoeg onbeperkte opnamecapaciteit en het DSS-
bestandsformaat zorgt voor een ongeëvenaarde geluidskwaliteit.

Snelle controle
•  Bediening met druktoetsen
•  Professionele bewerkingsfuncties (overschrijven/invoegen/

gedeeltelijk wissen/toevoegen aan het eind)
•  Intuïtieve bediening met “slimme” toetsen

Eenvoudige verwerking van bestanden
•  Efficiënte verwerking van geluidsbestanden voor het snel 

terughalen van taken
•  Door het instellen van prioriteiten kunnen auteurs eenvoudig 

urgente taken herkennen
•  Via de statusinformatie van de taak kan werk worden gevolgd
•  Automatisch bestanden downloaden via USB voor snelle 

transcripties

Ontworpen voor professionals
•  Batterijen opladen via USB
•  Hoge opnamekwaliteit in DSS- en MP3-formaat
•  Stemactivering voor handsfree opnemen

28 29

Handy, powerful and effi cient, you can easily control the 
latest recording technology with push buttons. With the 
exchangeable memory card, you have vir tually unlimited 
recording capacity and the DSS fi le format delivers excellent 
sound quality.

Quick control
• Push-button operation
• Professional editing functions 
   (overwrite/insert/partial delete/append)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• High recording quality in DSS and MP3 format
• Voice-activation function for hands-free recording

The versatile star ter kit 9399 guarantees high digital quality 
from dictation to transcription. Ergonomically designed foot 
control and headphones in combination with elaborate 
software and the Pocket Memo dictation recorder make 
your dictation workfl ow as convenient as never before. 

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• Push-button operation
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/append)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS and MP3 format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9375
Pocket Memo  

Digital starter kit 9399

DICTATION                                     LFH9375 DICTATION & TRANSCRIPTION        LFH9399
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Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9375
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DICTATION                                     LFH9375 DICTATION & TRANSCRIPTION        LFH9399
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You grew fond of your tape-based recorder but want to 
increase effi ciency? This is where the Pocket Memo 9380 
comes into play. With the professional slide-switch you can 
hold on to your working habits and enhance your dictation 
workfl ow.

Quick control
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• Voice-activation function for hands-free recording
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

The star ter kit 9398 lets you manage your workfl ow 
from dictation to transcription with outstanding ease
of use. With the included ergonomically designed foot 
control and headphones, your dictation workfl ow is as 
smooth as never before and the perfect solution for 
every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format

DICTATION                                     LFH9380 DICTATION & TRANSCRIPTION         LFH9398

30 31

You grew fond of your tape-based recorder but want to 
increase effi ciency? This is where the Pocket Memo 9380 
comes into play. With the professional slide-switch you can 
hold on to your working habits and enhance your dictation 
workfl ow.

Quick control
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• Voice-activation function for hands-free recording
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

The star ter kit 9398 lets you manage your workfl ow 
from dictation to transcription with outstanding ease
of use. With the included ergonomically designed foot 
control and headphones, your dictation workfl ow is as 
smooth as never before and the perfect solution for 
every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format

DICTATION                                     LFH9380 DICTATION & TRANSCRIPTION         LFH9398
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met de star tkit 9398 kunt u het volledige werkproces van het 
dicteren tot de transcriptie met enorm gemak beheren. met  
de inbegrepen ergonomische voetpedaal en hoofdtelefoon 
verloopt uw dicteerproces vlotter dan ooit tevoren. De perfecte 
oplossing voor elk kantoor!

Professionele opnameoplossing
•  Batterijen opladen via USB
•  Schuifschakelaar met vier standen voor een professionele 

opnamecontrole
•  Professionele bewerkingsfuncties 

(overschrijven/invoegen/gedeeltelijk wissen/vergrendelen)
•  Verwisselbare geheugenkaart voor onbeperkt opnemen
•  Hoge opnamekwaliteit in DSS-formaat

Professionele transcriptieoplossing
•  Inclusief ergonomische voetpedaal en hoofdtelefoon
•  Efficiënte verwerking van geluidsbestanden voor het snel 

terughalen van taken
•  Door het instellen van prioriteiten kunnen auteurs eenvoudig 

urgente taken herkennen
•  Automatisch bestanden downloaden via USB voor snelle 

transcripties

Pocket memo  
Digitaal dicteerapparaat 9380

Pocket memo  
Digitale startkit 9398

DIcTEREN LFH9380 DIcTEREN EN TRANScRIPTIE LFH9398

Werkt u graag met uw bandrecorder maar wilt u de efficiëntie 
verhogen? Dan is de Pocket memo 9380 de ideale oplossing voor 
u. met de professionele schuifschakelaar kunt u blijven werken 
zoals u gewend bent en tegelijk uw dicteerproces optimaliseren.

Snelle controle
•  Schuifschakelaar met vier standen voor professionele 

opnamecontrole
•  Professionele bewerkingsfuncties 

(overschrijven/invoegen/gedeeltelijk wissen/vergrendelen)
•  Intuïtieve bediening met “slimme” toetsen

Eenvoudige verwerking van bestanden
•  Efficiënte verwerking van geluidsbestanden voor het snel 

terughalen van taken
•  Door het instellen van prioriteiten kunnen auteurs eenvoudig 

urgente taken herkennen
•  Via de statusinformatie van de taak kan werk worden gevolgd
•  Automatisch bestanden downloaden via USB voor snelle 

transcripties

Ontworpen voor professionals
•  Batterijen opladen via USB
•  Stemactivering voor handsfree opnemen
•  Verwisselbare geheugenkaart voor onbeperkt opnemen
•  Hoge opnamekwaliteit 
   in DSS-formaat

30 31

You grew fond of your tape-based recorder but want to 
increase effi ciency? This is where the Pocket Memo 9380 
comes into play. With the professional slide-switch you can 
hold on to your working habits and enhance your dictation 
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Quick control
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• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Intuitive control with “Smart buttons”
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• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
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• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• Voice-activation function for hands-free recording
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

The star ter kit 9398 lets you manage your workfl ow 
from dictation to transcription with outstanding ease
of use. With the included ergonomically designed foot 
control and headphones, your dictation workfl ow is as 
smooth as never before and the perfect solution for 
every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format
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• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format
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Accessoires

Transcriptieset
De SpeechExec-transcriptieset is een digitaal 
transcriptiesysteem dat specifiek ontworpen is voor 
een eenvoudige en intuïtieve transcriptie.
LFH7177

Bedieningsset voor de mediaspeler
controleer het afspelen van spraakbestanden in uw 
mediaspeler met behulp van uw duimen.
LFH2370

Handsfree headset
De handsfree headset is ideaal als u 
rondloopt, aangezien de microfoon altijd 
perfect op zijn plaats blijft zitten met  
behulp van een klem.
LFH0331

Microfoon voor telefoonopname
Neem uw telefoongesprekken zonder moeite 
op. Steek gewoon de microfoon in uw voice 
recorder en plaats het oorstuk in uw oor.
LFH9162

Microfoon voor vergaderingen
De microfoon voor vergaderingen biedt een 
ongeëvenaarde geluidskwaliteit in combinatie met 
een hoog gebruiksgemak. 
Een revolutionaire technologie in 
een simpele vorm.
LFH9172

Plug-in microfoon 
De unidirectionele plug-in microfoon verandert 
uw voice recorder in een microfoon voor 
interviews.
LFH9171

Dasclip microfoon 
De dasclip microfoon met klem is een 
omnidirectionele microfoon voor de opname van 
situaties waarin discrete en handsfree werking 
vereist is.
LFH9173

Oplaadbare batterijen
Geniet van een langdurige werking van uw 
digitale recorder : kan tot 1000 maal worden 
opgeladen.
LFH9154
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LFH0642

•
•

566 u

22 u

2 GB

• • •

•

3 m

•

• 

1

met opt. 
batterij     

LFH9154

LFH0652

•
•

566 u

22 u

2 GB

• • •

•

•

3 m

•

•

•

1

•

LFH0862

6 m zoom

•

572 u

50 u

4 GB

• • •

•

6 m

•

•

•

2

•

LFH0867

6 m zoom

•

572 u

50 u

4 GB

• • – 

•

6 m

•

•

•

2

•

LFH0868

6 m zoom

•

572 u

50 u

4 GB

• • •

•

6 m

•

•

•

2

•

LFH0882

12 m zoom

•

572 u

50 u

4 GB

• • •

•

•

12 m

•

•

•

2

•

•

LFH0895

6 m zoom

•

572 u

50 u

4 GB

• • •

•

•

Opname 360°

•

•

•

2

•

•

LFH0955

•

349 u  
(2 GB geheugenkaart)

23 u

tot 32 GB SDHC-kaart

• –  –

•

•

•

Opname 360°

•

•

2

•

GESPREKKEN LEZINGEN

-  USB-kabel
-  1 × AAA-
 batterij
-  Beknopte  

handleiding
-  Handsfree 

headset 

- USB-kabel
-  1 × AAA Ni-MH 
  oplaadbare  

batterij
-  Beknopte  

handleiding
-  Handsfree  

microfoon met 
klem

-  Stereo  
hoofdtelefoon

- USB-kabel
-  2 × AAA Ni-MH 

oplaadbare  
batterijen

-  Gebruikers-
handleiding

-  Handsfree  
microfoon met 
klem

-  Stereo  
hoofdtelefoon

-  Halskoord

- USB-kabel
-  2 × AAA Ni-MH 

oplaadbare  
batterijen

-  Gebruikers-
handleiding

-  Handsfree  
microfoon met 
klem

-  Stereo  
hoofdtelefoon

-  Halskoord
-  USB-hand- 

schakelaar

- USB-kabel
-  2 × AAA Ni-MH  

oplaadbare 
batterijen

-  Gebruikers-
handleiding

-  Stereo microfoon 
met klem

-  Stereo  
hoofdtelefoon

-  Halskoord
-  USB-docking 

station

- USB-kabel
-  2 × AAA Ni-MH  

oplaadbare batterijen
-  Gebruikershandleiding
-  Stereo microfoon met klem
-  Stereo hoofdtelefoon
-  Halskoord

- USB-kabel
-  2 × AAA Ni-MH  

oplaadbare batterijen
-  Gebruikershandleiding
-  2 microfoons voor  

vergaderingen
-  Stereo hoofdtelefoon
-  Splitterkabel
-  Lederen etui

- USB-kabel
-  2 × AAA Ni-MH  

oplaadbare batterijen
-  Beknopte handleiding
-  Gebruikershandleiding
-  4 microfoons voor  

vergaderingen
-  Microfoon met klem  

voor interviews
-  Afstandsbediening
-  USB-docking station
-  Adapter USB naar  

SD-kaart
-  SpeechExec- 

dicteersoftware
-  SD-geheugenkaart
-  Metalen etui
-  Voeding
-  Splitterkabel

VERGADERINGEN

MODEL

Zoom Mic System

Ruisarme microfoon

ClearVoice

Maximum aantal uren 
opnametijd  

Levensduur batterij  
(in SLP-modus, maximaal)

Geheugen

Compatibel met Windows,  
Mac OS X en Linux

MP3-opname

PCM-opname,  
audiokwaliteit zoals op cd’s

DSS-opname

Opnameafstand 
(maximaal)

Professionele  
opnamecontrole

Scherm met 
achtergrondverlichting  

Splitsen van bestanden/ 
automatisch verdelen

Afspelen van
MP3/WMA-muziek  

Aantal batterijen

  Batterijen opladen via USB

Stereo FM-radio

Inbegrepen accessoires

LFH0612

•

277 u

15 u

1 GB

• • •

•

1 m

1

LFH0617

•

277 u

15 u

1 GB

• –  –

•

1 m

1

LFH0632

•

277 u

22 u

1 GB

• • •

•

1 m

1

GEOPTIMALISEERD VOOR NOTITIES

-  USB-kabel
-  1 × AAA-
  batterij
-  Beknopte  

handleiding

- USB-kabel
-  1 × AAA-
  batterij
-  Beknopte  

handleiding
-  Software voor 

omzetting  
spraak naar  
tekst

-  USB-kabel
-  1 × AAA-
  batterij
-  Beknopte  

handleiding
-  Handsfree  

headset 
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mODEL

Bediening met
schuifschakelaar met  
vier standen

Bediening met  
drukknoppen

Batterijen opladen 
via uSB

Levensduur batterij 
(in SP-modus, maximaal)

Verwisselbare  
geheugenkaart  
(SD/SDHC tot 32 GB)

Prof. bewerkingsfuncties
(overschrijven/invoegen/
toevoegen aan het eind)

MP3-opname

DSS-opname 

2 slimme knoppen

Groot scherm met  
achtergrondverlichting

Opnemen met  
stemactivering

Automatische 
software-updates

SpeechExec-
dicteersoftware

SpeechExec-
transcriptiesoftware

Werking met professio-
nele voetpedaal

Inclusief professionele 
hoofdtelefoon

Inbegrepen accessoires

LFH9375/LFH9380

  – •

 •
 

–

 • •

25 h 

 • •

 • •

 • – 

 • •
 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

  – –

  – –

  – –

GEOPTImALISEERD 
VOOR DIcTEREN EN TRANScRIPTIE

LFH9398/LFH9399

  • 
–

 –
 •

 • •

25 h 

 • •

 • •

 – • 

 • •
 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

-  Secure Digital (SD)-
geheugenkaart

-  Draagtas
-  USB-kabel
-  2 × AAA Ni-MH 

oplaadbare batterijen
-  Beknopte handleiding

-  Secure Digital (SD)-
geheugenkaart

-  Draagtas
-  USB-kabel
-  2 × AAA Ni-MH 

oplaadbare batterijen
-  Beknopte handleiding
-  Stereohoofdtelefoon 

LFH0334
-  Professionele  

voetpedaal
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