
Øk produktiviteten
med en profesjonell dikteringsløsning

Den profesjonelle SpeechMike-mikrofonen tar stasjonær diktering til et nytt nivå. Den gir 
utmerket talegjenkjenning, en antimikrobisk overflate for forbedret hygiene og raffinert 
ergonomi for enkel betjening.

Enestående lydkvalitet

• Støyreduserende mikrofon for nøyaktige talegjenkjenningsresultater

• Integrert lydkort og høyttaler som sikrer krystallklar avspilling

Forbedre produktiviteten

• Komfortabel ergonomisk design for bruk med en tommel

• Antimikrobisk overflate for å redusere aktive bakterier og gi bedre hygiene

Designet for profesjonelle

• Utstyrt for Dragon NaturallySpeaking-talegjenkjenningsprogramvare

• Kan integreres fullt ut i eksisterende arbeidsflytsystemer
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Høydepunkter
Støydempende mikrofon

Den avanserte mikrofonutformingen og en 

optimal frekvensresponsrate sørger for de beste 

talegjenkjenningsresultatene.

Krystallklar avspilling

Den avanserte innebygde høyttaleren og det 

integrerte lydkortet sikrer krystallklar avspilling av 

dikterte filer

Ergonomisk sonedesign

Designet med tre ergonomiske soner, og testet og 

dokumentert av brukere som den mest komfortable 

passformen i en menneskehånd. Dikteringssonen 

er optimalisert for å holde tommelbevegelsene på 

et minimum, og kan brukes uten å se. Knappene 

som trengs for de faktiske dikteringsfunksjonene, 

benytter størst plass på enhetens midtre del. Mindre 

vanlige funksjonsknapper er tydelig lagt inn over 

og under. Styrekulen bruker en lasersensor som 

tillater nøyaktige markørbevegelser. Den inneholder 

en integrert bekreftelsesknapp for enkel styring av 

PC-funksjoner, og den kan også brukes til å styre 

avspillingsvolumet.

Antimikrobisk overflate

Den antimikrobiske overflaten er viktig for bruk i 

et klinisk miljø. Dette ble oppnådd ved å tilsette 

et stoff til plasten som hindrer reproduksjonen av 

mikroorganismer, og dermed forbedrer hygienen.

Utstyrt for talegjenkjenning

SpeechMike har forhåndskonfigurerte knapper 

for direkte styring av Dragon NaturallySpeaking, 

talegjenkjenningsløsningen fra Nuance.

Klar for integrering

Philips tilbyr et programvareutviklingssett 

(SDK) til utviklere av tale-, kontor- og 

forretningsapplikasjoner som muliggjør praktisk 

programmering av grensesnitt når SpeechMike 

integreres i profesjonelle informasjons- og 

dikteringsløsninger..
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Spesifikasjoner
Tilkobling

USB: USB 2.0, type A (kompatibel med USB 3.0)

Lydopptak

Mikrofontype: elektret-kondensatormikrofon

Mikrofonkapsel: 10 mm

Karakteristikk: flere retninger

Frekvensrespons: 200–10 000 Hz

Følsomhet: 85–104 dB (avhengig av mikrofonens 

skyveposisjon i lydkontrollpanelet)

Signal-til-støy-forhold: >70 dBA

Lyd

Høyttalertype: innebygd, rund, dynamisk høyttaler

Høyttalerdiameter: 30 mm

Akustisk frekvensrespons: 300–7500 Hz

Høyttalerens utgangseffekt: >200 mW

Systemkrav for Philips SpeechControl-programvare

Prosessor: Intel Dual Core eller tilsvarende AMD-

prosessor, 1 GHz eller raskere prosessor

RAM: 2 GB (32-bit) / 4 GB (64-bit)

Harddiskplass: 30 MB for SpeechControl-

programvare, 4,5 GB for Microsoft .NET

Operativsystem: Windows 10 (64-bit), Windows 8.1/7 

(32/64-bit), Windows Server

2012 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (32/64-bit), 

macOS 10.11/10.12

Grafikk: DirectX-kompatibelt grafikkort med 

maskinvareakselerasjon anbefales

Lyd: Windows-kompatibel lydenhet

Åpen USB-port

Støttet talegjenkjenningsprogramvare:

Nuance Dragon Professional 12.5/13/14/15

Individual/Group, Nuance Dragon Legal

12.5/13/14/15, Dragon Medical Practice Edition

2/3, Nuance Dragon SDK Client Edition 14

Miljøspesifikasjoner

Samsvarer med 2011/65/EU (RoHS)

Blyfritt loddet produkt

Bruksforhold

Temperatur: 5–45 °C

Luftfuktighet: 10–90 %

Mål

Produktmål (W × D × H): 45 mm × 165 mm × 30 mm

Vekt: 0.160 kg

Kabellengde: 3 m

Design og overflate

Materiale: antimikrobiske tilsetningssstoffer

Farge: varm grå/svart

Pakkeinnhold

SpeechMike-diktafonmikrofon

Hurtigveiledning

Utstedelsesdato 28.03.2017 
Versjon 1.0

www.philips.com/dictation

© 2018 Speech Processing Solutions GmbH. Med enerett. 

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Philips og 
Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for 
Koninklijke Philips N.V. og brukes av Speech Processing 
Solutions GmbH under lisens fra Koninklijke Philips N.V. 
Alle varemerker tilhører deres respektive eiere.

Versjoner
LFH3200

Med trykknapp

LFH3210

Med skyvebryter (ta opp, stopp, spill av, rask 

tilbakespoling)

LFH3220

Skyvebryter (hurtigspoling, opptak/avspilling, 

stopp, rask tilbakespoling)

LFH3200/3300-serienSpeechMike diktafonmikrofon 


