
De eneste profesjonelle 
dikteringshodetelefonene 
med presisjonsmikrofon og 
overføring uten tap av lyd 

Philips SpeechOne trådløse dikteringshodetelefoner har blitt designet for å 
møte behovene til brukere som ofte bruker diktering eller talegjenkjenning for å 
opprette dokumenter. Den frakoblede premium-mikrofonen byr på krystallklare 
opptak – perfekt for nøyaktige transkripsjoner. Svært komfortabel og ergonomisk 
design, bruksalternativer som kan tilpasses brukeren og hygieniske puter som 
kan byttes ut, gjør hodetelefonene til den perfekte ledsageren i arbeidet – i alt 
fra sykehus til kontorer. 

Eksepsjonelle opptaksresultater

• Mikrofon med studiokvalitet gir førsteklasses resultater for talegjenkjenning

• Patentert trådløs overføringsteknologi for 100 % overføring uten tap av lyd 

• Batteri med god kapasitet som gir opp mot 12 timer pålitelig opptakstid

Overlegen ergonomi og hygiene

• Ergonomisk design og personlig tilpassede bruksalternativer for maksimal 

brukerkomfort

• Antimikrobisk mikrofonbom og utbyttbare, magnetiske øreputer for hygienisk 

arbeid 

• Ergonomisk fjernkontroll for rask og enkel styring av alle opptaksfunksjoner

Utviklet for profesjonelle

• Praktisk dokkingstasjon til hurtiglading og enkel paring 

• Statuslys som gir færre forstyrrelser og øker produktiviteten

• Støtte for Skype med en dedikert knapp for enkel anropsstyring 
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Høydepunkter
Mikrofon med studiokvalitet

SpeechOne leveres med en mikrofon av 

studiokvalitet og et innebygd, trelags 

støyreduksjonsfilter for svært klare opptak. 

Med den profesjonelle mikrofonen som 

har blitt spesielt designet for diktering, 

kan du ta opp ting selv i omgivelser 

med mye støy, som blant annet travle 

kontorlandskap, og likevel oppnå ekstremt 

nøyaktige talegjenkjenningsresultater og 

transkripsjoner.

Lydoverføring uten tap av lyd

Ukomprimerte trådløse opptak gjør at du 

kan bevege deg fritt og gå rundt mens du 

arbeider. Du kan enkelt flytte deg opptil 

5 meter fra arbeidsstasjonen din, og 

opptakene blir trygt overført til datamaskinen 

i beste kvalitet, uten forstyrrelser. Den 

patenterte overføringsteknologien uten tap 

av lyd byr på et kvalitetsnivå som er helt 

uoppnåelig for hodetelefoner basert på 

Bluetooth- eller DECT-teknologi.

Den banebrytende teknologien sikrer at hvert 

ord registreres fra det øyeblikket du trykker 

på opptaksknappen. Et varselsignal advarer 

forfatteren når han eller hun beveger seg 

utenfor den trådløse rekkevidden.

Batterilevetid ut dagen

Benytt deg av fordelen ved et ultrarobust 

batteri med høy ytelse som varer ut hele 

arbeidsdagen. Du kan ta opp ting uten stans 

i opptil 12 timer. Enheten kan i tillegg alltids 

brukes med en USB-kabel, i tilfelle du skulle 

glemme å lade den.

Moderne og ergonomisk design

Den moderne og ergonomiske designen 

sikrer komfortabel jobbing, selv etter mange 

timers bruk. Bomarmen kan roteres 360 

grader og gjør det mulig å bruke mikrofonen 

både på venstre og høyre øre, i tillegg til at 

mikrofonens posisjon alltid er optimal. Det 

er også mulig å feste en nakkebøyle dersom 

du foretrekker å ikke ha noe på toppen av 

hodet. I tillegg kan du bruke det medfølgende 

hodebøylefestet for å redusere trykk og 

frigjøre panneområdet slik at du får et større 

mellomrom mellom hodet og enheten, noe 

som reduserer svetting og øker komforten.
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Fremragende komfort, maksimal hygiene

SpeechOne er polstret med tre puter som 

enkelt kan byttes ut – for fremragende 

brukskomfort og maksimal hygiene. Hvis du 

deler en enhet med andre forfattere, kan 

alle bruke egne puter. Mikrofonbommen og 

fjernkontrollen er laget av antimikrobiske 

syntetiske stoffer som virker mot et bredt 

spekter av forskjellige mikroorganismer, f.eks. 

bakterier, virus, sopp eller alger. Dette er 

spesielt praktisk i visse omgivelser, som for 

eksempel sykehus.

Få full kontroll

Den ergonomiske og håndholdte 

fjernkontrollen lar deg enkelt styre alle 

opptaks- og avspillingsfunksjonene (start, 

pause og stopp av opptak og avspilling, 

spoling forover og bakover). Tastene kan 

fritt konfigureres og tilpasses enhver 

bruker og applikasjon. Den integrerte 

berøringssensoren gjør at brukeren enkelt 

kan styre og navigere gjennom applikasjoner 

mens mikrofonen tar opp, uten å måtte bytte 

mellom musen og mikrofonen.
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Praktisk dokkingstasjon

Den stabile og innovative dokkingstasjonen 

sørger for trådløs lading og enkel paring 

mellom enheten og dokkingstasjonen. Den 

magnetiske mekanismen gjør at dokkingen 

av enheten blir utrolig enkel. Klikk simpelthen 

på hodetelefonene for problemfri og pålitelig 

lading. Den trådløse adapteren AirBridge 

(fås som tilleggsutstyr) er et bærbart og lett 

alternativ til dokkingstasjonen for tilkobling 

av hodetelefonene til en datamaskin.

Mindre forstyrrelser, mer produktivitet

Få tilbake kontrollen over egen tilgjengelighet 

ved å signalisere om du er “tilgjengelig” 

eller “opptatt” til kolleger. Takket være 

det fleksible, roterende og magnetiske 

festesystemet til statuslyset kan du enkelt 

feste det på ulike overflater. Lyset slås 

automatisk over til rødt når du bruker 

hodetelefonene til opptak eller samtaler. Du 

kan alltid endre statusen din ved hjelp av 

knappen på dokkingstasjonen.

Støtte for Skype

SpeechOne støtter Skype-samtaler slik 

at du komfortabelt kan kommunisere 

med krystallklar lydkvalitet uten ekstra 

installeringer eller innstillingsjusteringer. 

Du kan godta eller avslå innkommende 

samtaler direkte på hodetelefonene eller 

dokkingstasjonen, og justere volumet ved 

hjelp av hjulet på hodetelefonene.

Versjoner
PSM6300

Trådløse dikteringshodetelefoner, 

dokkingstasjon og statuslys

PSM6500

Trådløse dikteringshodetelefoner, 

dokkingstasjon, statuslys og fjernkontroll

PSM6800

Trådløse dikteringshodetelefoner, 

dokkingstasjon, statuslys, fjernkontroll 

og SpeechExec Pro Dictate 

dikteringsprogramvare



Spesifikasjoner
Lydopptak

Mikrofontype: elektret-kondensatormikrofon

Mikrofonkapsel: 10 mm

Karakteristikk: flere retninger

Frekvensrespons: 150–15 000 Hz

Følsomhet: –37 dBV

Signal-til-støy-forhold: >70 dBA

Lyd

Høyttalertype: innebygd, rund, dynamisk 

høyttaler

Høyttalerdiameter: 23 mm

Akustisk frekvensrespons: 300–7500 Hz

Høyttalerens utgangseffekt: >200 mW

Trådløs tilkoblings-

teknologi: 2,4 GHz ISM-bånd

Modulering: 8-FSK

Bruksrekkevidde: opptil 5 m (i klart felt)

Strøm

Batteritype: Innebygd li-polymer batteri

Batterikapasitet: 360 mAh

Batterilevetid: opptil 12 timer med opptak

Standby-tid: >100 timer

Oppladbart: trådløst via dokkingstasjon eller 

micro-USB-kabel

Ladetid (trådløst): 80 % etter 60 min, ca. 

2 timer for full lading

Bekvemmelighet

Bruksalternativer: klassisk, frie øre, 

nakkebøyle

360 graders justerbar bomarm

Hodetelefonene kan brukes på høyre og 

venstre øre

VoIP-samtaler med Skype for Business

Stemmekommandoer på 10 språk for 

enkel styring (paring, batteristatus, 

bevegelsesradius)

Håndfri diktering med Philips Foot Controls 

ACC2310, ACC2320, ACC2330

Dokkingstasjon med Kensington 

tyverilåsbeskyttelse

Hodetelefonstyring: hjul for opptak og 

volumstyring

Dokkingstasjonstyring: godta/avslå Skype-

samtaler, start/stopp opptak, opptatt/

tilgjengelig

Fjernkontroll: berøringssensor med 

musefunksjon, opptakslys, fritt konfigurerbare 

taster

Statuslys med fleksibelt, roterende og 

magnetisk festesystem

Systemkrav

Prosessor: Intel Dual Core eller tilsvarende 

AMD-prosessor, 1 GHz eller raskere prosessor

RAM: 2 GB (32-bit) / 4 GB (64-bit)

Harddiskplass: 100 MB for SpeechExec-

programvare, 30 MB for SpeechControl-

programvare, 4,5 GB for Microsoft .NET 

Framework

Operativsystem: Windows 10 Pro/Enterprise 

(64-bit), Windows 8.1/7 Pro/Enterprise 

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

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

10.13/10.12 (Mac-funksjonalitet kan være 

begrenset)

Grafikk: DirectX-kompatibelt grafikkort med 

maskinvareakselerasjon anbefales

Lyd: Windows-kompatibel lydenhet

Nettleser: Internet Explorer 9 eller nyere, eller 

den gjeldende versjonen av Chrome eller 

Firefox

Åpen USB-port

SpeechExec: Internett-tilkobling for 

nødvendig programvareaktivering

Ytterligere systemkrav for 

talegjenkjenningsprogramvare

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, 

M*Modal Fluency for Imaging 3 og nyere

Prosessor: Intel dual core eller tilsvarende 

AMD processor, 2,2 GHz eller raskere 

prosessor

RAM: 4 GB (32-bit) / 8 GB (64-bit)

Harddiskplass: 8 GB

Miljøspesifikasjoner

Samsvarer med 2011/65/EU (RoHS)

Blyfritt loddet produkt

Sertifikater: CE, FCC, C-Tick (Australia og New 

Zealand)
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Bruksforhold

Temperatur: 5–45 °C

Luftfuktighet: 10–90 %

Design og overflate

Materiale: kvalitetspolymerer med 

antimikrobielle tilsetningssstoffer

Farge: sort 

Produktmål og -vekt

Hodetelefoner (inkl. hodebøyle og puter): 

155 × 150 × 140 mm, 81 g

Dokkingstasjon: 120 × 120 × 32 mm, 395 g

Fjernkontroll: 158 × 45 × 30 mm, 110 g

Statuslys: 36 × 36 × 98 mm, 58 g

Magnetisk ørepute: 50 mm

Magnetiske hodeputer: 48 × 12 mm

Pakkeinnhold

SpeechOne trådløse dikteringshodetelefoner

Dokkingstasjon

Statuslys

Fjernkontroll (PSE6500, PSM6800, PSE6800)

SpeechExec Pro Dictate (PSM6800)

SpeechExec Pro Dictate med 

talegjenkjenning (PSE6800)

USB-kabel

Nakkebøyle

Hodebøylefeste

Magnetisk ørepute

2 magnetiske hodeputer

Hurtigveiledning

Tilgjengelig tilbehør

SpeechOne-fjernkontroll ACC6100

SpeechOne dokkingstasjon og statuslys 

ACC6000

AirBridge trådløs adapter for SpeechOne og 

SpeechMike Premium Air ACC4100
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