
Enestående opptak
med 3D-mikrofonteknologi

PocketMemo Voice Recorder tar diktering til et nytt nivå. Banebrytende 
3D-mikrofonteknologi leverer den beste lydkvaliteten i enhver opptakssituasjon. 
Den robuste, men lette designen i rustfritt stål byr på perfekt ergonomi ved arbeid 
i lengre tidsperioder. Kombinert med SpeechExec Pro-programvare for effektiv 
databehandling og en dokkingstasjon for opplasting av filer, har det aldri vært 
raskere å gå fra tale til tekstdokument.

Overlegen lydkvalitet og design

• 3D-mikrofonsystem for den beste lydkvaliteten og nøyaktige 

talegjenkjenningsresultater

• innebygd bevegelsessensor for automatisk mikrofonvalg

• ergonomisk skyvebryter for effektiv enhåndsbetjening

• robust hus i rustfritt stål for ekstra bestandighet

Forbedre produktiviteten

• SpeechExec-programvare for arbeidsflyt og effektiv databehandling

• stort fargedisplay og klart brukergrensesnitt for enkel og intuitiv betjening

• dokkingstasjon for rask batterilading og håndfrie opptak

• lys- og lydsensorer for forlenget batterilevetid

Designet for profesjonelle

• filkryptering og PIN-kodelås for enheten for økt datasikkerhet

• integrert strekkodeskanner for strømlinjeformet dokumentasjon

• support med fjernadministrasjon for tidsbesparende bruk og vedlikehold

• klassisk modus for enkel og brukervennlig bruk
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Høydepunkter
3D-mikrofonsystem for den beste 

lydkvaliteten

Den banebrytende 3D-mikrofonteknologien 

bruker innebygde mikrofoner for å levere de 

beste opptaksresultatene: en omnidireksjonal 

mikrofon med 360 graders lydregistrering, 

perfekt for opptak av flere lydkilder, som f.eks. 

på møter, og en unidireksjonal mikrofon som 

er optimalisert for stemmeopptak og nøyaktige 

talegjenkjenningsresultater.

Bevegelsessensor

Den innebygd bevegelsessensoren registrerer 

når enheten plasseres på kontorpulten 

eller holdes i hånden, og velger egnet 

mikrofon i henhold til opptakssituasjonen. 

Bevegelsessensoren bytter automatisk til 

standby-modus når enheten er inaktiv. Så 

snart PocketMemo tas opp igjen, er den klar til 

opptak i løpet av få sekunder.

Slitesterk skyvebryter

Den ergonomiske skyvebryteren reagerer raskt 

og er designet for enhåndsbetjening ved alle 

opptaks- og avspillingsfunksjoner, noe som 

tillater enkel og rask filredigering (innsetting, 

overskriving og tilføying). Den bruker 

lyssensorsignaler, noe som gjør den slitasjefri 

og holdbar.

Robust og ergonomisk design

Den assymetriske og ergonomiske formen 

passer perfekt i hånden. Den tynne og lette 

designen øker komforten, selv når du jobber i 

lengre tidsperioder. Overflaten i børstet rustfritt 

stål danner et robust og svært slitesterkt 

beskyttelsesdeksel rundt enheten. Enheten 

er støtsikker i henhold til den amerikanske 

militærstandarden 516.6. 

SpeechExec-programvare for arbeidsflyt

SpeechExec-programvaren organiserer 

arbeidsflyten av diktatfiler og dokumenter 

mellom forfatter og transkripsjonist, og lar deg 

overvåke statusen for arbeidet.

Stort fargedisplay med høy oppløsning

Det store fargedisplayet gir skarpe bilder, noe 

som gjør det lettere å se og lese alt ved første 

øyekast. Det tydelige brukergrensesnittet er 

optimalisert for enkelt og intuitiv bruk.

Dokkingstasjon

Den stabile og overlegne dokkingstasjonen gir 

rask lading og automatisk overføring av opptak 

til datamaskinen din. Hvis man velger å koble 

til fotkontrollen, byr dokkingsstasjonen på 

håndfrie opptak og transkripsjon, selv uten en 

datamaskin.

Forlenget batterilevetid

Li-ion-batteriet med høy kapasitet kan enkelt 

lades opp med en standard micro-USB-

kontakt. De integrerte lys- og lydsensorene 

sørger for forlenget batterilevetid. 

Smartteknologien justerer lysstyrken til 

displayet og bytter automatisk til standby-

modus når enheten er inaktiv, noe som sikrer 

at taleopptakeren alltid er klar til bruk når du 

er det.
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Høydepunkter
Økt datasikkerhet

Opptak kan krypteres i sanntid ved hjelp 

av Advanced Encryption Standard (AES 

eller Rijndael-algoritmen) med en 256-bits 

nøkkellengde. AES gir en meget høy grad 

av sikkerhet og har blitt godkjent i USA for 

regjeringsopplysninger med den høyeste 

sikkerhetsgraderingen. Enheten selv kan 

konfigureres med en PIN-kode for å beskytte 

den mot uautorisert bruk eller filavspilling.

Integrert strekkodeskanner (DPM8500)

Den integrerte strekkodeskanneren gir deg 

mulighet til å lenke kunde- eller pasientdata 

til et opptak ved simpelthen å skanne 

en strekkode, selv fra et display.* Dette 

sikrer pålitelig tilordning av kunde- eller 

 pasient-ID-er, og øker hastigheten på 

arbeidsflyten.

* Skanneresultater kan variere avhengig av 

strekkodekvaliteten samt skjermoppløsning og innstillinger
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Fjernkonfigurasjon og vedlikehold

Programvaren Philips SpeechExec Remote 

Device Manager lar IT-administratorer sentralt 

administrere, konfigurere og oppdatere 

dikteringsmaskinvare fra Philips, noe som 

sparer verdifull tid og ressurser. Administrasjon 

av enhetsinnstillinger for enkeltpersoner, 

grupper og team eller hele organisasjonen 

gjøres helt enkelt eksternt.

Klassisk modus

Mange brukere liker fortsatt sine analoge 

enheter fordi de er enkle og brukervennlige. 

Den valgfrie klassiske modusen gir brukeren 

opplevelsen og følelsen av å jobbe med en 

analog enhet, samtidig som fordelene ved 

digital teknologi beholdes og fokus rettes mot 

det viktigste.



Spesifikasjoner
Tilkobling

Hodetelefoner: 3,5 mm 

Mikrofon: 3,5 mm 

USB: micro-USB 2.0 

Dokkingkontakt 

Minnekortspor

Display

Type: farge-TFT

Diagonal skjermstørrelse: 2,4 tommer / 6,1 cm

Oppløsning: 320 × 240 piksler

Lagringsmedier

Utskiftbart minnekort 

Minnekorttyper: SD/SDHC (DPM8000, 

DPM8200), microSD/SDHC (DPM8500), opptil 

32 GB 

Kompatibelt med masselagringsklasse

Dataoverføringshastighet: 6,75 MB/s 

lesehastighet, 5,0 MB/s skrivehastighet

Lydopptak

Opptaksformat: DSS/DSS Pro (Digital Speech 

Standard), MP3, PCM 

Innebygde mikrofoner: 1 direksjonal mikrofon, 

1 mikrofon for 360 graders opptak

Opptaksmoduser: DSS QP (.ds2/mono), DSS 

SP (.dss/mono), MP3 (.mp3/stereo), PCM Voice 

(.wav/mono), PCM Stereo (.wav/stereo)

Bitshastighet: 13,7 kbit/s (DSS SP), 28 kbit/s 

(DSS QP), 192 kbit/s (MP3), 353 kbit/s (PCM 

Voice), 705 kbit/s (PCM Stereo)

Redigeringsmoduser: innsetting (DSS/DSS 

Pro), overskriving (DSS/DSS Pro, MP3, PCM), 

tilføying (DSS/DSS Pro, MP3, PCM)

Opptakstid (4 GB minnekort): 700 timer (SP), 

350 timer (QP), 50 timer (MP3), 27 timer (PCM 

Voice), 13 timer (PCM Stereo)

Samplingshastighet: 44,1 kHz (MP3), 22,05 kHz 

(PCM), 16 kHz (DSS QP), 12 kHz (DSS SP)

Lyd

Høyttalertype: innebygd, rund, dynamisk 

høyttaler

Høyttalerdiameter: 28 mm

Akustisk frekvensrespons: 300–7500 Hz

Høyttalerens utgangseffekt: >200 mW 

Strøm 

Batteritype: Philips oppladbart li-ion-batteri 

ACC8100

Batterikapasitet: 1000 mAh

Batterilevetid: opptil 30 timer med opptak 

(DSS Pro-modus)

Standby-tid: mer enn 200 dager

Ladetid (full lading): 3 timer

Sikkerhet 

Filkryptering i sanntid

Krypteringsstandard: Advanced Encryption 

Standard (AES eller Rijndael-algortime) med 

256 biter

PIN-kodelås for enheten

Brukeridentifikasjon via PIN-kode

Antall støttede bruker-ID-er: 40

Bestandighet

MIL-STD-810G 516.6-sertifisert for 

støtsikkerhet

Strekkodeskanner (DPM8500) 

Kompatible strekkoder: UPC–A, UPC–E, 

EAN–8, EAN–13, Code 128, GS1–128, ISBT 128, 

Code 39, Interleaved 2 of 5, Inverse 1D, GS1 

DataBar, Matrix 2 of 5 

Skannemotor: CCD-basert, én linje

Systemkrav for Philips SpeechExec-

programvare

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, 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

Internett-tilkobling for nødvendig 

programvareaktivering
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Ytterligere systemkrav for 

talegjenkjenningsprogramvare

Støttet talegjenkjenningsprogramvare: Nuance 

Dragon Professional 13/14/15 Individual/Group, 

Nuance Dragon Legal 13/14/15, Dragon Medical 

Practice Edition 3, Nuance Dragon SDK Client 

Edition 14

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

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)

Miljøspesifikasjoner

Samsvarer med 2011/65/EU (RoHS)

Blyfritt loddet produkt

Bruksforhold

Temperatur: -5–45 °C

Luftfuktighet: 10–90 %, ikke-kondenserende

Mål

Produktmål (B × D × H): 53 × 123 × 15 mm

Vekt: 117 g, inkl. batteri og minnekort

Pakkeinnhold

PocketMemo Voice Recorder

Dokkingstasjon

Minnekort

Oppladbart batteri

USB-kabel

Pose

SpeechExec Pro Dictation Software 

(DPM8000, DPM8200)

SpeechExec Pro Dictation og Speech 

Recognition Software (PSE8000, PSE8200)

Brukerhåndbok

Tilgjengelig tilbehør

Philips oppladbart li-ion-batteri ACC8100

Philips SDHC Memory Card ACC9008

Philips Telephone Pickup Microphone 

LFH9162

Philips Meeting Microphone LFH9172

Philips Foot Pedal LFH2210

Philips WLAN Adapter ACC8160

Philips SpeechExec Remote Device 

Management Software LFH7470

Philips SDK for Dictation Hardware LFH7475
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Versjoner
DPM8000

Med skyvebryter (opptak, stopp, avspilling, 

rask tilbakespoling)

SpeechExec Pro Dictation Software

DPM8100

Med skyvebryter (opptak, stopp, avspilling, 

rask tilbakespoling)

DPM8200

Skyvebryter (hurtigspoling, opptak/avspilling, 

stopp, rask tilbakespoling)

SpeechExec Pro Dictation Software

DPM8300

Skyvebryter (hurtigspoling, opptak/avspilling, 

stopp, rask tilbakespoling)

DPM8500

Med skyvebryter (opptak, stopp, avspilling, 

rask tilbakespoling)

Integrert strekkodeskanner

PSE8000

Med skyvebryter (opptak, stopp, avspilling, 

rask tilbakespoling)

SpeechExec Pro Dictation og Speech 

Recognition Software

PSE8200

Skyvebryter (hurtigspoling, opptak/avspilling, 

stopp, rask tilbakespoling)

SpeechExec Pro Dictation og Speech 

Recognition Software


