AS‑2400
• Hörlur med bygel under
hakan

• USB-fotpedal med 3
knappar för handsfreekontroll
• Professionellt
utskriftspaket för audio

• Uppspelning av flera olika
audio codecs (DSSPro,
DSS, WAV, WMA, MP3)
• Enkel organisering av filer

• Filhantering med DSS via
separata mappar
• Användar-ID, konfigurering
via programvara

• Jobbstatus (t.ex. klart,
avsluta, vänta)

Bekväm transkription för din verksamhet
Utskriftspaketet AS‑2400 garanterar en bekväm transkription av ljudfiler. Den medföljande USB‑fotpedalen med 3 knappar gör att
användaren kan styra DSS Player Standard programvara med foten för att ha händerna fria för att skriva snabbt. Den lätta (28g)
E‑102 stereohörluren som bärs under hakan är bekväm vid användning under flera timmar. Det enkla grafiska användargränssnittet
ger en snabb start av transkriberingen. Stöder flera audio codecs som är etablerade inom professionell diktering.

Tekniska data
Kontroll*
Enhet

Transkriberingsprogramvara*
RS28H (Se produktens

Professional audiospelare

Ja

hemsida för mer information)

Individuell

Ja

Antal kontroller

3 pedaler

fotpedalskonfiguration

Konfigurerbara kontroller

Ja

Variabel uppspelningshastighet 0,5 - 2 x

Låsbara pedaler

Nej

Brusreducering

Ja

Anti-glid matta

Ja

Tonkontroll

Ja

Anslutningar

USB-kontakt

Nivåmätare kontroll

Ja

Kabellängd

1,8 m

Variabel inspelningshastighet

1 - 50 x (i 4 steg)

Auto-backsteg

0-5s

Transcribe bar

Mini / Standard

Audio codecs

DSS Pro / DSS / WAV /

Hörlurar*
Enhet

E102 (Se produktens
hemsida för mer information)

Bärstil

Under hakan

Kabellängd

3m

Anslutning

3.5mm, stereo, högervinkel

Kontaktdonsyta

Förnickling

Vikt

28 g

Impendans

16 Ω

Maximal ineffekt

20 mW

Känslighet

87 dB

WMA / MP3
Uppspelning krypterade DSS

Nej

Pro-filer
Diktering skicka/ta emot metod Delad mapp i LAN
Drag&Drop från E-mail
E-post inställningar

Nej

Sorteringsfunktioner i listvy för

Individuella färger för olika

diktektering

status
Sortera (stigande/fallande)

Diktamen nedladdning mappar 1 - 7
Diktering dirigering/

Nej

arbetsflödesregler
Inspelningsfunktion

Nej

Dela diktat

Ja

Installationsguide

Nej

Specifikationer och utseende kan ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren

Taligenkänningsmjukvara från Nuance*
* Programvara för
röstigenkänning är ej
inkluderad
Pre-transkription via bakgrunds- Ja (manuell bearbetning)
taligenigenkänning
Lär och anpassa

Nej

användarprofiler från flera olika
upphovsmän
Programvara som stöder

Dragon NaturallySpeaking

taligenkänning från Nuance

(version 8 -13)

Operativsystem & övriga krav
Systemkrav

Se särskilda produktsidor för
respektive kit

Rekommenderat användningsområde
Användningsområde

Utskrift

Specifikationer och utseende kan ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren

