MEER DOEN IN MINDER TIJD

ANALOOG

725

HOUDT ELK
WOORD VAST
Het dicteersysteem 725 zorgt voor gebruiksvriendelijk dicteren
met een professionele kwaliteit. De auteur krijgt optimale steun
tijdens het werk. Het LCD scherm toont de verschillende
documenten en de zoekfunctie geeft snel toegang tot elk
document.
Belangrijkste voordelen
• Met Automatisch Terugspoelen snel terug naar het begin van de band
• Met Snelzoeken Vooruit en Overslaan gaat u snel naar het begin van de
volgende taak
• De LCD-bandteller toont de informatie die op de cassette vastgelegd is

CASSETTEVAK MET:
AUTOMATISCHE BACKSPACE-REGELING,
AAN/UIT-SCHAKELAAR LUIDSPREKER
EN KNOP VOOR UITSTOTEN VAN
CASSETTE

CASSETTEHOUDER

INGEBOUWDE LUIDSPREKER

Extra voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•

Met Turbo Wind is elk gedeelte van de band snel toegankelijk
Meeluisteren bij Vooruit- en Terugspoelen met Hoorbaar Scannen
Met Snel Wissen kunt u vertrouwelijke opnamen snel verwijderen
Optimale weergavekwaliteit bij transcriptie met gebruikmaking van
bedieningsknoppen voor Volume,Toon en Snelheid
Automatische Uitschakeling voorkomt onbedoeld inschakelen
Opnamebeveiliging beschermt belangrijke dictaten
Belangrijke informatie voor het uitwerken in de vorm van de indextonen einde
van de brief, prioriteit en speciale instructie.
Op 2 niveaus aanpasbare microfoongevoeligheid voor opnamen van
vergaderingen of van zeer dichtbij.

Met extra accessoires ook te gebruiken als apparaat met twee functies

VOLUMEREGELING
KNOP 'STOPPEN/
AFSPELEN'
TOETS VOOR AAN/UIT

KNOP 'ZOEKEN'
TOONREGELING
KNOP 'VOORUITSPOELEN'
KNOP 'TERUGSPOELEN'
REGELING BANDSNELHEID

• Automatische Backspaceweergave voor transcriptiepauzes zonder één
woord te missen
• Voetschakelaar voor handvrij uitwerken

Inclusief
•
•
•
•

Executive Desktop 725
Mini Cassette met een opnamecapaciteit van 30 minuten 005
Microfoon 276
Netvoeding 155

Aansluitmogelijkheden
• Hoofdtelefoons 232, 233, 234, 236
• Voetschakelaar 210

Technische gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•

Gewicht:
Afmetingen:
Akoestisch frequentiegebied:
Uitgangsvermogen:
Aansluiting Hoofdtelefoon
Aansluiting Voetschakelaar
Aansluiting Microfoon
Aansluiting Netvoeding

1150 gram
135x232x50 mm
200-6.000 Hz
>600 mW
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