AS‑2400
• Hovedtelefon under hagen

• Afspilning af flere audiocodecs (DSSPro, DSS,
WAV, WMA, MP3)
• Nem organisering af filer
med nøgleord, album, tid
og symboler
• Jobstatus info (f.eks.
afsluttede, afventende,
annullering af job)

• USB-fodpedal med 3
pedaler for håndfri styring
af afspilleren
• Professionel afspiller til
lydtransskription
• DSS filhåndtering med
separate mapper
• Ophavs ID vælges med
programmet

Bekvem transskription for din virksomhed
Basistransskriptionssættet AS‑2400 garanterer bekvem transskription af lydfiler. Den medfølgende USB‑fodpedal med 3 knapper
giver brugeren mulighed for at styre DSS Player Standard‑software med sin fod, så hænderne er frie til hurtig indtastning. Den
lette (28 g) E103‑stereohovedtelefon, der placeres under hagen, er behagelig at have på selv i længere tid og ødelægger ikke
brugerens frisure. Den enkle grafiske brugergrænseflade giver en hurtig start i den professionelle verden inden for lydtransskription.
Understøttelse af flere audio‑codecs, der er oprettet i professionel diktat.

Specifikationer og udseende kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtelse for producenten

Specifikationer
Controlle*
Model

Skriveprogram*
RS28H (se produktets websted for
flere oplysninger)

Antal knapper

3 pedaler

Konfigurerbare
knapper
Låsbare pedaler

Tilgængelig

Skridsikker måtte

Tilgængelig

Forbindelse

USB-stik

Kabellængde

1,8 m

Nej

Hovedtelefon*
Model

E103 (se produktets websted for flere
oplysninger)

Bærestil

Under hagen

Kabellængde

3m

Mono / Stereo

Stereo

Stik

3,5 mm stereo, vinklet mod højre

Konnektorfinish

Forniklet

Vægt

25 g

Impedans

21 Ω

Maks. udgangseffekt

20 mW

Følsomhed

108 dB

Frekvensrespons

100 - 10000 Hz

Professionel
Tilgængelig
lydafspiller
Individuel
Tilgængelig
fodkontaktkonfiguration
Varierbar
0,5 - 2 x
afspilningshastighed
Støjannullering
Tilgængelig
Tonekontrol
Tilgængelig
Niveaumålerstyring

Tilgængelig

Varierbar
optagehastighed
Auto-tilbage

1 - 50 x (i 4 trin)

Transskriptionslinje

Mini / Standard

0 - 5 sek

Audio-codecs

DSS Pro / DSS / WAV / WMA / MP3
Afspilningskrypterede Nej
DSS Pro-filer
Diktatworkflow via
Delt mappe i LAN
Træk og slip fra e-mail
E-mailindstillinger

Nej

Sorteringsfunktioner i
diktatlistevisning

Individuelle farver for forskellige
statusser
Sorter (stigende/faldende)

Mapper til
diktatdownload
Diktatrouting/
workflowregler
Optagefunktion

1-7

Opdel diktering

Tilgængelig

Installationsguide

Nej

Nej
Nej

Talegenkendelsessoftware fra Nuance*
* Stemmegenkendelsesprogram medfølger ikke

Forhåndstransskription Tilgængelig (manuel bearbejdning)
via talegenkendelse i
baggrunden
Træn og adapter
Nej
brugerprofiler for flere
forfattere
Understøttet
Dragon NaturallySpeaking (version
talegenkendelsessoftware
8-13)
fra Nuance

Operativsystem og krav
Systemkrav

Se produktsiderne for dele i sættet

Anbefalede anvendelsesområder
Anvendelse

Specifikationer og udseende kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtelse for producenten

Transskription

