SpeechAir
Fodral
Stöttålig
Bältesclips
Antimikrobiell
Reducerar oljud
ACC1120

Extra stöttålig
för maximalt skydd av din diktafon
SpeechAir-fodralet har utvecklats för att garantera ett maximalt skydd för din
diktafon, vilket gör att den kan användas i de flesta arbetsmiljöer.
Tack vare bältesclipset är det enkelt att bära med diktafonen och du har den
således alltid inom räckhåll. Njut av ett fullständigt skydd och mobilitet.
Överlägsen kvalitet och design
• Extra stöttålig för maximalt skydd
• Antimikrobiell yta för en hygienisk användning
• Upphöjd kant för att skydda skärmen mot skador
• Polerad yta för effektiv reducering av oljud
Full flexibilitet
• Bältesclips för en ökad bekvämlighet
• Passar perfekt tillsammans med dockningsstationen
• Full tillgång till alla portar och reglage för en enkel hantering
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kundnöjdhet 09/2015.

SpeechAir fodral

ACC1120

Huvudfunktioner
Extra stöttålig

Fodralet ger en extra stöttålighet och skyddar

Yta som reducerar oljud

Tillgång till portar och reglage

Fodralets polerade yta säkerställer att inga

Även med fodralet på diktafonen så har du

irriterande oljud spelas in.

full tillgång till skjutreglaget, enhetens olika
knappar, mikrofonerna och högtalaren. Du

diktafonen mot oavsiktliga fall, stötar och
repor.

Praktiskt bältesclips

kan även enkelt ansluta en extern mikrofon
eller ett headset utan att behöva ta ur

Antimikrobiellt hölje

diktafonen från fodralet.

Specifikationer
Dimensioner
Produktdimensioner (B × D × H):
65 × 129 × 19 mm / 2.6 × 5.1 × 0.7 tum
Använd bältesclipset på fodralet för att sätta

Vikt: 18 g

fast diktafonen på en skjorta eller på ett bälte
Fodralet är tillverkat av antimikrobiellt

och ha den alltid bekvämt inom räckhåll.

material som motverkar bakterier och olika
mikroorganismer. Detta säkerställer att

Kompatibilitet
Philips SpeechAir PSP1000-serien

Passar perfekt in i dockningsstationen

arbetsmiljön blir hygienisk.

Material
Antimikrobiell ABS

Upphöjd kant

Färg: mörkgrå pärl-metallic
Driftsförhållanden
Temperatur: 5° – 45° C/41° – 113° F

Även med fodralet på så passar SpeechAir
perfekt in i dockningsstationen, vilket gör
det möjligt för dig att automatiskt överföra
Den upphöjda kanten runt framsidan skyddar

alla dina inspelningar och snabbt ladda din

din diktafon runt om alla sidor och förhindrar

diktafon.

krossade eller repade skärmar.
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