
Specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.

AS‑2400
• Hooftelefoon (onder de kin) • USB-voetschakelaar

met 3 pedalen voor een
handsfree bediening

• Afspelen van diverse
audiocodecs (DSSPro,
DSS, WAV, WMA, MP3)

• Professionele
audiotranscriptiespeler

• Handig organiseren van
bestanden

• DSS-bestandsbeheer met
behulp van afzonderlijke
mappen

• Statusinformatie voor
alle taken (bv. gereed, in
bewerking, geannuleerd)

• De software stelt een
gebruikers-ID in

Handige transcriptie-oplossing voor bedrijven

Met de standaard transcriptiekit AS‑2400 kunt u audiobestanden heel gemakkelijk uitwerken. De meegeleverde
USB‑voetschakelaar met 3 pedalen maakt het mogelijk om de DSS Player Standard‑software met de voeten te bedienen zodat u
uw handen vrij hebt om te typen. De lichtgewicht (28 g) hoofdtelefoon wordt onder de kin gedragen en zit zelfs na enkele uren nog
steeds heel prettig. De eenvoudige grafische gebruikersinterface helpt u snel op weg. Er wordt ondersteuning geboden voor diverse
audiocodecs voor professioneel dicteren.

Specificaties

Belangrijkste specificaties van de
voetschakelaar
Device RS28H (Raadpleeg

de website voor meer
informatie)

Aantal pedalen 3
Instelbare pedalen Ja
Vergrendelbare pedalen Nee
Antislipmatje Ja
Connectiviteit USB-aansluiting
Kabel lengte 1,8 m

Belangrijkste kenmerken van de
hoofdtelefoon
Device E102 (Raadpleeg de website

voor meer informatie)
Manier van dragen Onder de kin
Kabel lengte 3 m
Connector 3,5 mm, stereo, rechtse

hoek
Afwerking van de connector Nikkelbeslag
Gewicht 28 g
Impedantie 16 Ω
Maximale stroominvoer 20 mW
Gevoeligheid 87 dB



Specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.

Belangrijkste kenmerken van de
transcriptiesoftware
Professionele audiospeler Ja
Individuele configuratie van de
voetschakelaar

Ja

Variabele afspeelsnelheid 0,5 - 2 x
Ruisonderdrukking Ja
Toonregeling Ja
Indicatie geluidsniveau Ja
Variabele opnamesnelheid 1 - 50 x (in vier stappen)
Auto-backspace 0 - 5 s
Transcriptiewerkbalk Mini / Standaard
Audiocodecs DSS Pro / DSS / WAV /

WMA / MP3
Afspelen van versleutelde DSS
Pro-bestanden

Nee

Ontvangst/verzend-methode
voor spraakbestanden

Gedeelde map in het LAN

Slepen van en naar e-mail
E-mailinstellingen Nee
Sorteerfuncties voor het
lijstoverzicht

Afzonderlijke kleuren voor
verschillende statussen
Sorteren (oplopend/
aflopend)

Downloadmappen 1 - 7
Workflowregels Nee
Opnamefunctie Nee
Opname splitsen Ja
Installatiehulp Nee

Ondersteuning voor Speech Recognition
van Nuance*

*
Spraakherkenningssoftware
wordt niet meegeleverd

Pre-transcriptie via
spraakherkenning op de
achtergrond

Ja (handmatige verwerking)

Gebruikersprofielen voor
meerdere gebruikers instellen
en aanpassen

Nee

Ondersteunde
spraakherkennigssoftware van
Nuance

Dragon NaturallySpeaking
(versie 8 -13)


