
Förstklassig inspelning
med precisionsmikrofon

SpeechMike Premium Touch är den senaste innovationen från Philips. Den har 
en fritt upphängd premium-mikrofon av studiokvalitet, inbyggd brusreducering, 
antimikrobiellt hölje och en rörelsesensor för tydliga röstinspelningar och för ett 
perfekt taligenkänningsresultat. Den nya touch-sensorn bidrar till en enklare 
navigering, vilket gör att du sparar ännu mer tid.

Optimerad för perfekt ljud

• Fritt upphängd mikrofon av studiokvalitet för en perfekt inspelning

• Mikrofongaller med anpassad struktur för kristallklart ljud

• Integrerat popfilter för perfekt inspelningskvalitet

• Stor högtalare för bästa tänkbara uppspelning

Skapad för komfort

• Ergonomiskt utformad för att passa perfekt i handen

• Slitagefritt skjutreglage eller tryckknappar för en komfortabel användning

• Integrerad rörelsesensor stänger av mikrofonen när den inte används

• Touch-sensor för integrerad musfunktion

Designad in i minsta detalj

• Antimikrobiellt hölje och knappar för en hygienisk användning

• Streckkodsläsare för effektiv dokumentation (endast 3800-serien)

• Fritt konfigurerbara funktionsknappar för individuell anpassning

• Smart, bakåtkompatibel firmware för extra flexibilitet
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Huvudfunktioner
Fritt upphängd mikrofon av studiokvalitet

Den fritt upphängda mikrofonen är frikopplad 

från enhetens hölje, vilket garanterar att 

nästan inget bakgrundsbuller, berörings- eller 

klickljud samt vindbrus spelas in. Tekniken är

hämtad från studiomikrofoner för att säkert 

undvika all slags ljuddistorsion – och 

garantera toppresultat i taligenkänningen.

Mikrofongaller av metall

Mikrofongallret har en specialdesign - de 

sexkantiga hålen ger tre gånger större öppen 

yta än hos föregångaren, vilket innebär 

kristallklara inspelningar.

Integrerat pop-filter

Fleece-materialet som är infogat ovanför 

och nedanför mikrofonkapseln filtrerar bort 

ljudstörningar som t.ex. knäppningar och 

brus, vilket garanterar ett perfekt resultat 

även om mikrofonen hålls mycket nära 

munnen.

Stor högtalare

SpeechMike Premium Touch är utrustad 

med en extra stor högtalare, vilket ger en 

uppspelning med kristallklart och skarpt ljud.

Ergonomiskt utformad 

Enheten är utformad för att passa 

perfekt i handen och minska oavsiktliga 

tryck på knapparna. Trigger- och 

kommandoknapparna på baksidan av 

enheten är utvecklade för att vara inom 

räckhåll för fingrarna. 

Slitagefritt skjutreglage och tryckknappar

SpeechMike Premium Touch finns i versioner 

med antingen ett skjutreglage eller 

tryckknappar. Skjutreglaget är slitagefritt och 

ergonomiskt utformat med en mjuk räfflad 

yta för en behaglig taktil feedback samt för 

en komfortabel och intuitiv användning. 

Dessutom har våra tekniker genomfört tester 

där skjutreglaget har flyttats en miljon gånger 

- detta säkerställer verkligen att enheten har 

en extra lång livslängd.

Integrerad rörelsesensor

SpeechMike Premium Touch ligger i teknikens 

framkant och levereras med en integrerad 

rörelsesensor, vilket innebär att den är den 

första dikteringsenheten som kan manövreras 

genom handrörelser. Den känner av när 

diktafonen läggs ned på bordet och stänger 

då av mikrofonen, när den plockas upp så 

aktiveras mikrofonen igen.

Touch-sensor

Enheten har en touch-sensor. Detta gör det 

möjligt för användaren att enkelt navigera 

i applikationer under inspelning, utan att 

behöva växla mellan mus och mikrofon.

SMP3700/3800-serienSpeechMike Premium Touch dikteringsmikrofon



SpeechMike Premium Touch dikteringsmikrofon

Huvudfunktioner

SMP3700/3800-serien

Polerat, antimikrobiellt hölje

Höljet och knapparna på SpeechMike 

Premium Touch är tillverkade av antimikrobiell 

plast, vilket skyddar mot en stor mängd 

av olika mikroorganismer som bakterier 

(t.ex. pneumokocker och multiresistenta 

mikroorganismer som MRSA), virus (t.ex. HIV, 

influensavirus etc.), svamp (t.ex. Aspergillus 

niger) och alger. Den polerade metallic-ytan 

bidrar också till att enheten inte är känslig för 

touch-ljud eller fingeravtryck.

Integrerad streckkodsläsare  

(endast 3800-serien)

SpeechMike Premium Touch finns även i 

versioner med integrerad streckkodsläsare 

för att enkelt koppla samman klient- eller 

patientdata enbart genom att scanna av 

en streckkod. Den inlästa informationen 

bifogas automatiskt till dikteringsfilen, vilket 

effektiviserar dokumentationsprocessen. 

All information som kan identifieras anges 

exakt vilket bidrar till en ökad säkerhet samt 

potentiella kostnadsbesparingar.

Fritt konfigurerbara knappar

SpeechMike Premium Touch har fritt 

konfigurerbara knappar som är särskilt 

användbara för att programmera kommandon 

för taligenkänningsprogramvara, men kan 

även användas tillsammans med övriga 

applikationer.

Hög kompatibilitet

Kunder kan uppgradera från tidigare 

modeller av SpeechMikes utan att behöva 

installera någon ytterligare programvara. För 

programutvecklare så innebär detta att det 

inte behöver göras några förändringar och 

existerande SDK kan användas. SpeechMike 

Premium Touch är kompatibelt med Mac 

och Windows likväl som virtuella miljöer, 

som t.ex. Citrix, VM Ware och Hyper-V. 

Enheten kan konfigureras genom att använda 

SpeechControl - Philips programvara för 

hårdvarukonfiguration.



Specifikationer
Anslutning

USB: Highspeed - USB 2.0

Ljudinspelning

Mikrofontyp: electretkondensatormikrofon

Mikrofonkapsel: 10 mm

Karakteristik: enkelriktad

Frekvensgång: 200 – 12 000 Hz

Känslighet: -37 dBV

Signal-till-brusförhållande: > 70 dBA

Ljud

Högtalartyp: inbyggd rund dynamisk 

högtalare

Högtalardiameter: 30 mm

Akustisk frekvensgång: 300 – 7500 Hz

Högtalarens uteffekt: > 200 mW

Streckkodsläsare (SMP3800/3810)

Kompatibla streckkoder: EAN, UPC, Code 11 / 

39 / 93 / 128, Codabar, MSI Code, Interleaved 

2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Matrix 2 

of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar

Typ: charge-coupled device (CCD)

Systemkrav

Processor: Intel Pentium 4, 1.0 GHz eller 

motsvarande processor

Arbetsminne: 1 GB (2 GB rekommenderas)

Hårddiskutrymme: 250 MB 

hhårddiskutrymme för Microsoft.Net 

Framework, 30 MB för programvaran 

SpeechControl

Operativsystem: Windows 10 (64 bit),  

Windows 8/7 (32/64 bit), Mac OS X 10.11/10.10

Ledig USB-port

Grafikkort: DirectX-kompatibelt grafikkort 

med maskinvaruacceleration rekommenderas

Kompatibel med Citrix och Windows Terminal 

Server-miljöer

Miljötekniska data

Uppfyller 2011/65/EU (RoHS)

Blyfria lödningar

Driftsförhållanden

Temperatur: 5° – 45° C

Luftfuktighet: 10 % – 90 %

Storlek

Mått (B × D × H): 45 × 175 × 32 mm

Vikt: 200 g 

Kabellängd: 2.5 m

Design och ytag

Material: Chassi tillverkat av högklassiga 

polymerer med antimikrobiell tillsats

Färg: mörkgrå metallskimrande 

Förpackningens innehåll

SpeechMike Premium Touch mikrofon

USB-kabel (ansluten till enheten)

Mikrofonhållare

Snabbstartguide

Versions
SMP3700

Manövrering med tryckknappar

SMP3710

Manövrering med skjutreglage (inspelning, 

stopp, uppspelning, snabbspolning bakåt)

SpeechMike Premium Touch dikteringsmikrofon

SMP3800

Manövrering med tryckknappar

Integrerad streckkodsläsare

SMP3810

Manövrering med skjutreglage (inspelning, 

stopp, uppspelning, snabbspolning bakåt)

Integrerad streckkodsläsare

SMP3700/3800-serien
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