RS32 Håndkontroller
• Fjernopptaksfunksjon for å
kontrollere taleopptakere
• Universell form for å passe
med forskjellige tastaturer og
bærbare

• Individuelt konfigurerbare
knapper via programvare
• Myke, silikonbaserte
gummiputer på
håndleddsstøtten for
komfortabel transkripsjon
• Avspillingskontroll av
taleopptak ved tilkobling til
dokkingstasjon
• Uvanlig formet overflate gjør
det lettere å finne naturlig
håndposisjon

• Avtakbar håndleddsstøtte for
å være fleksibel og mobil.
• Lang og holdbar USB-kabel

Håndkontroller
Håndkontrolleren fra Olympus er laget for mer enn bare transkripsjon. Kontrollenheten kan løsnes fra håndleddsstøtten dersom
du ønsker å være mobil. Enten for komfortabel transkripsjon på en lokasjon eller for å kontrollere taleopptakeren fra avstand. Den
ergonomiske knappedesignen gjør det lett å finne riktig knapp uten å se på den. Antisklimatte under håndkontrollen garanterer at
enheten forblir på riktig plass.

Spesifikasjoner
Kontrollknapper

Miljø

Styring med:

Hendene

Antall knapper:

3

Knapper konfigurerbare

Ja

gjennom programvare
Sklisikker matte:

Ja

Anbefalt bruksområde
Profesjonell

Temperatur

Kompatibel programvare
ODMS - Transcription Module

Versjon 6.2.0 - 6.4.x

DSS Player Pro

Nei

DSS spiller for MAC

Versjon 7.4.0 - 7.5.0

Olympus Sonority

Versjon 1.4.3 (eller nyere)

Ja

Tredjepartsprogramvare

Kontakt tredjepartsprodusent

Ja

ODMS

skrivebordstranskripsjon
Kontrollere stemmeopptaker

0 - 42 °C

for å kontrollere kompatibilitet.
Versjon 6.2 (eller nyere)

under konferanser og møter:

Kompatibelt Olympus-utstyr

Dimensjoner

Bemerk

For å betjene taleopptakeren

Vekt

340 g

må den være plassert i

Kabellengde

1.5 m

vuggen. Finn den nødvendige

Høyde

60 mm

kombinasjonen av utstyr

Bredde

300 mm

Dybde

21 mm

nedenfor.
CR10

-

DS-5000 / 5000ID
DS-3400

CR15

DS-7000
DS-3500

Tilkoblinger
USB port

USB 2.0 (Type Mini B)

Plugg

3.5 mm Ø (fempols)

Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten

Operativsystem og krav
Windows

Operativsystem: Windows
Vista/7/8/8.1/10

Macintosh

Operativsystem: Mac OS X
10.5 - 10.11

Utvendig
Kamerafarge

Mørkegrå

Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten

