
Førsteklasses opptak
med presisjonsmikrofon

SpeechMike Premium tar diktering til et nytt nivå. Vi vet ikke om det er den frittstående 
presisjonsmikrofonen i studiokvalitet, mikrofongitteret med optimalisert struktur, 
det innebygde støyreduserende popfilteret, den antimikrobiske overflaten eller 
bevegelsessensoren som gjør det, men SpeechMike Premium setter en ny standard.

Konfigurert for klarhet

• Frakoblet mikrofon av studiokvalitet for presise opptak

• Mikrofongitter med optimalisert struktur for krystallklar lyd

• Integrert popfilter for perfekt opptakskvalitet

• Stort høyttalerområde for førsteklasses avspilling

Utviklet for komfort

• Ergonomisk design for perfekt passform i hånden

• Slitasjefri skyvebryter eller trykknapper for komfortabel bruk

• En integrert bevegelsessensor demper mikrofonen når den ikke er i bruk

• Styrekule for integrert musefunksjon

Designet for detaljer

• Antimikrobisk kabinett og knapper for hygienisk arbeid

• Fritt konfigurerbare funksjonstaster for egendefinert arbeidsflyt

• Smart, bakoverkompatibel fastvare gir ekstra fleksibilitet
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Høydepunkter
Fritt bevegelig mikrofon av studiokvalitet

Den fritt bevegelige mikrofonen er frakoblet 

enhetskabinettet, noe som sikrer at nesten ingen 

bakgrunnsstøy, tasting, klikkelyder, luft- eller 

strukturbaserte lyder tas opp. Denne teknikken 

er hentet fra studiomikrofoner for å sikre at 

det ikke forekommer noen lydforvrengninger, 

og for å garantere fremragende resultater ved 

talegjenkjenning.

Mikrofongitter i metall

De spesialdesignede, sekskantede hullene i 

metallgitteret slipper inn tre ganger mer lyd til 

mikrofonen enn forgjengeren og er konstruert for å 

gi krystallklar lyd.

Integrert popfilter

Fleece som er satt inn over og under 

mikrofonkapselen, filtrerer ut lydforvrengninger 

som smell og suselyder, noe som garanterer perfekte 

resultater selv når du snakker svært nær mikrofonen.

Stort høyttalerområde

SpeechMike Premium er utstyrt med en ekstra stor 

høyttaler, som ikke bare gjør det mulig å ta opp, 

men også spille av opptak i klar og tydelig kvalitet.

Ergonomisk utformet 

Enheten er designet for å passe perfekt i hånden og 

forhindre utilsiktet trykking på knapper. Utløseren 

og “kommando”-knappen på baksiden av enheten 

er konstruert for å være enkel å nå med fingrene. 

Slitasjefri skyvebryter og trykknapp

SpeechMike Premium leveres med en skyvebryter 

eller en trykknapp. Skyvebryteren er slitasjefri 

og ergonomisk utformet med en myk og ruglete 

overflate for følbare tilbakemeldinger samt 

komfortabel og intuitiv bruk. I tillegg har våre 

ingeniører brukt en gjennomprøvd kontaktløs 

skyvebryter, noe som gjør den helt slitasjefri og 

bidrar til ekstra lang levetid.

Integrert bevegelsessensor

SpeechMike Premium er teknologisk avansert og 

leveres med en integrert bevegelsessensor, noe som 

gjør den til den første stasjonære dikteringsenheten 

som kan styres med håndbevegelser. Den registrerer 

at den blir lagt på bordet og demper mikrofonen. 

Når den deretter løftes, slår mikrofonen seg på 

igjen. I tillegg til dette kan du også programmere 

egendefinerte hendelser, som f.eks. sette et opptak 

på pause og deretter fortsette.

Styrekule for integrert musefunksjon

Enheten leveres med en styrekule. Dette gjør at 

brukeren enkelt kan styre og navigere gjennom 

applikasjoner mens mikrofonen tar opp, uten 

å måtte bytte mellom musen og mikrofonen. 

Styrekulen kan til og med bli tatt ut av enheten for 

rengjøring, hvis dette skulle være nødvendig. De 

selvsmørende og slitebestandige Teflon-lagrene 

sikrer en god bruk i hele levetiden.
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Høydepunkter
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Polert og antimikrobielt kabinett

Kabinettet og knappene til SpeechMike Premium 

er laget av antimikrobiske og syntetiske materialer 

som beskytter mot en rekke ulike mikroorganismer, 

slik som bakterier (f.eks. pneumococcal bacilli 

og multiresistente mikroorganismer som MRSA), 

viruser (f.eks. HIV, influensa osv.), sopp (f.eks. 

aspergillus niger) eller alger. Den polerte overflaten 

i perlemetall er av høy kvalitet, noe som gjør at den 

ikke er følsom for tastelyder og fingeravtrykk.

Fritt konfigurerbare taster

SpeechMike Premium har fritt konfigurerbare taster 

som er spesielt praktiske for programmering av 

kommandoer for talegjenkjenning. Enheten kan 

tilpasses enhver bruker og applikasjon.

Svært kompatibel

Kunder kan oppgradere fra deres tidligere 

SpeechMike-modell uten å måtte installere 

ny programvare. For systemintegratorer betyr 

dette at de ikke behøver å foreta endringer, og 

at eksisterende SDK kan brukes. SpeechMike 

Premium er kompatibel med operativsystemene 

Mac og Windows, og virtuelle miljøer som Citrix, 

VM Ware og Hyper-V. Den kan konfigureres 

ved hjelp av SpeechControl, det praktiske 

administrasjonsverktøyet for maskinvare fra Philips.



Versjoner
LFH3500

Med trykknapp

LFH3510

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

tilbakespoling)

LFH3520

Skyvebryter (hurtigspoling, opptak/avspilling, 

stopp, rask tilbakespoling)

LFH3530

Med trykknapp

Begrenset utgave i hvitt
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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: 200–12 000 Hz

Følsomhet: –37 dBV

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 Framework

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, M*Modal Fluency Direct 8.0 og nyere

Miljøspesifikasjoner

Samsvarer med 2011/65/EU (RoHS)

Blyfritt loddet produkt

Bruksforhold

Temperatur: 5–45 °C

Luftfuktighet: 10–90 %

Mål

Produktmål (B × D × H): 45 × 175 × 32 mm

Vekt: 200 g (inkl. kabel)

Kabellengde: 2,5 m

Design og overflate

Materiale: hus laget av kvalitetspolymerer med 

antimikrobiske tilsetningssstoffer

Farge: mørkegrå, perlemetall, hvit (LFH3530)

Pakkeinnhold

SpeechMike Premium-diktafonmikrofon

USB-kabel (koblet til enheten)

Mikrofonholder

Hurtigveiledning

SpeechMike Premium-diktafonmikrofon LFH3500-serien

Utstedelsesdato 10.07.2017 
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.


