Fotpedal
För digitala system
Ergonomisk
USB-anslutning
ACC2300 series

Transkribering på ett enkelt sätt
ACC2300-serien

Ha händerna fria för att kunna skriva utan avbrott
Arbeta snabbare och effektivare genom att använda dina fötter för att starta
och göra paus i uppspelningen av ljudfilerna. Den ergonomiska designen
har utvecklats genom att på nära håll studera sekreterares fotrörelser vid
transkribering. Foten behöver inte lyftas upp, ett lätt tryck med framfoten är
tillräckligt. Dina händer är alltid fria för att kunna användas för att skriva på
tangentbordet, vilket innebär en mer effektiv transkribering även under längre
tidsperioder.
Överlägsna egenskaper
• Snabb och effektiv kontroll av uppspelningen vilket ger snabbare och mer exakta
transkriberingar
• Eftersom fotpedalen är utrustad med halkskydd i botten stannar den alltid på rätt
plats
• Möjlighet att ställa in pedalernas funktioner
Designad för många timmars arbete
• Ergonomisk design för hög komfort även vid långa arbetspass
• Robusta fotpedaler med magnetiska kontaktswitchar för en lång hållbarhet
• Central konfiguration och hantering sparar tid och resurser
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Specifikationer

Snabb och effektiv kontroll av

ACC2310

Förpackningen innehåller

uppspelningen

Fotpedal

Starta, pausa, spola fram och tillbaks i

Användarmanual

ljudfilerna genom en liten rörelse med
framfoten. Dina händer blir därmed fria för

Kompatibilitet

oavbruten skrivning på tangentbordet.

Philips SpeechExec Transcribe 5.0 eller
senare

Halkskydd

Philips SpeechExec Pro Transcribe 5.0 eller

Halkskyddet i botten på fotpedalen gör så att

senare

den ligger stadigt på golvet och inte förflyttar
sig när den används. Pedalen fungerar

Philips SpeechExec Enterprise Transcribe 2.5
• Utförande med 3 st pedaler

eller senare

ACC2320

Miljöspecifikationer

utmärkt att placera på en mängd olika ytor,
däribland mattor, kakel och trä.
Den ruggade ytan på ovansidan förhindrar att

Uppfyller 2011/65/EU (RoHS)

foten glider av.

Produkt med blyfria lödningar

Konfigurerbara funktioner på pedalerna

Storlek

Pedalernas funktioner kan anpassas

Mått (Bredd × Längd × Tjocklek): 198 mm × 170

för respektive användare med hjälp av

mm × 54 mm

programvarorna Philips SpeechControl eller

Vikt: 650 g

SpeechExec.
Tillbehör
Ergonomisk design

• Utförande med 3 st pedaler

Fotpedalen har utvecklats i samarbete med
ergonomer på sjukhus samt användare som

Philips hörlurar (LFH0334)
Philips hörlurar (LFH2236)

ACC2330

Programvaran Philips SpeechExec

använder pedalerna mycket varje dag. Detta
säkerställer att pedalerna har utformats
för att få en smidig transkriberingsprocess
och samtidigt minimera den fysiska
ansträngningen.
Kraftiga pedaler byggda för att ge en lång
hållbarhet
Fotpedalen är designad för att dagligen klara
av många timmars transkribering. Pedalernas

• Utförande med 4 st pedaler

kontaktswitchar kontrolleras av magneter

• Pedalen i mitten kan fixeras

och den ruggade ovansidan ger pedalen hög
hållbarhet och lång livslängd.
Central konfiguration och hantering
Som tillval finns Philips SpeechExec
fjärrhanteringsprogramvara. Denna möjliggör
för administratörer att centralt hantera,
konfigurera och uppdatera produkter från
Philips, vilket sparar värdefull tid och resurser.
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