
 

 

Philips
Handsfree-headset

LFH0331
Spela in dina samtal

Idealiskt för digitala inspelningsenheter
Handsfree-headsetet passar perfekt för personer på språng som vill ha bra ljudkvalitet och 
klara röster. Minimikrofonen i sladden är diskret, och klämman ser till att mikrofonen alltid 
sitter perfekt för optimal inspelning.

Överlägsen ljudkvalitet
• En slipsklämma håller alltid mikrofonen på plats
• Kondensatormikrofon för suverän inspelningskvalitet
• Riktad design – registrerar endast talarens röst

För optimala resultat
• Uppnå optimala resultat med en totallösning från Philips
• Hållbara material förbättrar kvaliteten för långvarig användning
• Lätt lösning för användaren av mobil diktamen



 Alltid på plats
Med den praktiska klämman kan mikrofonen lätt 
fästas på kragar, slipsar eller andra plagg. Anslut bara 
Digital Pocket Memo eller Voice Tracer. Ingen annan 
installation krävs.

Uppnå optimala resultat
Totallösningen från Philips ger enastående resultat i 
alla situationer.

Kondensatormikrofon
Den känsliga elektretkondensatorn registrerar alla 
akustiska detaljer, vilket ger en perfekt 
ljudåtergivning och studiokvalitet.

Lätt lösning
Lätt och enkel att fästa – den här lösningen passar 
perfekt för mobil och stationär användning.

Riktad design
Den riktade mikrofonen spelar in endast talarens 
röst, vilket gör ljudkvaliteten perfekt och rösterna 
tydliga.

Mycket hållbar
Hållbara material med förstklassig kvalitet gör att 
handsfree-headsetet kan användas länge.
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Mikrofon
• Anslutning: 3,5 mm, mono, högervinklad
• Anslutningens finish: guldpläterad
• Riktning: riktad
• Frekvensåtergivning: 20–20 000 Hz
• Impedans: cirka 2,2 kohm vid 1 kHz
• Normal driftspänning: 3–10 V
• Typ: Elektretmikrofon
• Känslighet: -60 dB ± 2 dB

Hörlur
• Kabellängd: 1,1m/3,6ft.
• Anslutning: 3,5 mm, mono, högervinklad
• Anslutningens finish: guldpläterad
• Frekvensåtergivning: 20–20 000 Hz
• Impedans: 32 ohm

• Känslighet: 108 dB
• Ljudläge: mono
• Teknik: dynamisk
• Typ: hörlur
• Maximal uteffekt: 10 mW

Miljöpolicy
• I enlighet med 2002/95/EG (RoHS)
• Produkter med blyfria lödningar

Tillbehör
• Slipsklämma

Design och finish
• Färg(er): svart/silver
•
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