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Philips SpeechMike 
Premium

Diktering i studiokvalitet
med precisionsmikrofon

SpeechMike Premium tar dikteringen till en ny nivå.  Med den fritt upphängda 
precisionsmikrofonen med studiokvalitet, ett mikrofongaller med optimerad struktur, ett 
inbyggt puffilter som tar bort störande ljud, , en antimikrobiell yta  och med marknadens  
första rörelsesensor i en digital diktafon  – SpeechMike Premium sätter en helt ny standard.

Optimerad för perfekt ljud
•	 Fritt upphängd, isolerad mikrofon för exakt inspelning
•	Mikrofongaller med anpassad struktur för kristallklart ljud
•	 Integrerat puffilter för perfekt kvalitet
•	 Stor högtalare för bästa tänkbara uppspelning 

Skapad för komfort
•	Optimerad manöverpanel för bekväm användning
•	Ergonomiskt anpassad för att passa perfekt i handen 
•	 Integrerad rörelsesensor stänger av mikrofonen när den inte används
•	 Fritt konfigurerbara funktionsknappar för individuell anpassning 

Designad in i minsta detalj
•	 Polerad yta för reducering av oönskat skrapljud 
•	 Streckkodsläsare för effektiv dokumentation (3600-serien)
•	Antimikrobiell yta för aktiv bakteriereducering och förbättrad hygien 
•	 Lasermus med självrengörande styrkula för extra tillförlitlig användning



Nyckelfunktioner

LFH3500/3600

Precisionsmikrofon 

Mikrofonen i SpeechMike Premium är isolerad från 
chassit för att ge kristallklar inspelningsprestanda. 
Den innovativa mikrofonupphängningen 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

SpeechMike Premium har ett specialkonstruerat 
mikrofongaller.  De sexkantiga hålen i metallgallret 
ger tre gånger större öppen yta än hos föregångaren, 
vilket innebär  kristallklara inspelningar.

Integrerat puffilter

Mikrofonområdet på SpeechMike Premium är 
tillverkat av flera  olika skikt för att åstadkomma 
så tydligt och verklighetstroget ljud som möjligt. 
Ett av skikten består av fleece ovanför och 
under mikrofonkapseln. Fleece filtrerar bort 
ljuddistorsion som knäppningar och brus, vilket 
garanterar perfekt resultat även om mikrofonen hålls 
mycket nära munnen.

Optimerad manöverpanel

SpeechMike Premium har konstruerats med tre 
ergonomiska zoner, den har testats av användare 
och visats ha den bekvämaste passformen i 
handen. Dikteringszonen är optimerad för att 
minimera tumrörelserna. De knappar som behövs 
för själva dikteringsfunktionerna är placerade i 
mitten av diktafonen  vilket garanterar perfekt 
ergonomi och användning. Fritt konfigurerbara 
funktionsknappar för individuell anpassning.

Ergonomisk utformning

Eftersom baksidan på en dikteringsmikrofon är lika 
viktig som framsidan, har Philips lagt omsorg på 
att utforma den så att den passar perfekt i handen 
och minskar risken för oavsiktlig användning. 
Musknappen och Kommandoknappen på baksidan  
är utformade för att sitta på exakt rätt ställe. 

Polerad och metallic-lackad yta   

Chassit på SpeechMike Premium är tillverkat av 
högklassiga polymerer. Det har en polerad yta, 
och materialet innehåller en metallskimrande 
tillsats som ger en högkvalitativ metallic-effekt och 
gör det okänsligt för beröring och fingeravtryck.

Upp till 60 cm/23-tums streckkodsinläsning*

Länka kund- eller patientdata till en inspelad fil genom 
att läsa in en streckkod (endast för SpeechMike 
Premium med streckkodsenhet). Den inlästa 
informationen bifogas automatiskt till dikteringsfilen, 
vilket effektiviserar dokumentationsprocessen.  
Med SpeechMike Premium är det möjligt att läsa in 
streckkoder från ett avstånd på upp till 60 cm/23 tum, 
dubbelt så långt som med förra modellen.
* 3600-serien

Antimikrobiell yta och knappar

SpeechMike Premiums yta och knappar är tillverkade 
av antimikrobiell plast, vilket skyddar mot alla typer 
av bakterier. Antimikrobiella material motverkar en 
lång rad 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 
antimikrobiella effekten hos SpeechMike Premium 
varar i åtminstone fem år.

Integrerad rörelsesensor

SpeechMike Premium 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.

Philips SpeechMike Premium



Nyckelfunktioner

Lasermus med styrkula av stål

SpeechMike Premium innehåller en inbyggd 
precisionsstyrkula av rostfritt stål. Självsmörjande 
och nötningståliga Teflon-lager garanterar god 
funktion och i kombination med laserskanner 
och självrengörande funktioner är styrkulan mer 
exakt och har längre livslängd än någonsin tidigare. 
Dessutom kan styrkulan plockas ut ur apparaten 
för rengöring, om det eventuellt skulle behövas.

Styrkulan har funktioner för ”drag and drop” 
samt musklick 

Styrkulan på SpeechMike Premium har funktioner  
för både dubbelklickning och ”drag and drop”. I 
uppspelningsläget fungerar styrkulan även som 
volymknapp. Philips SpeechMike är de enda 
stationära dikteringsenheter som erbjuder denna 
mångsidiga och flexibla funktionalitet.

Konfigurerbar instruktionsknapp

SpeechMike Premium är den mest avancerade 
dikteringsmikrofonen någonsin – och för att ge 
användaren ännu större möjlighet att anpassa sin 
diktafon , så finns en  instruktionsknapp högst 
upp på manöverpanelen , mycket användbart 
för att t.ex. programmera kommandon till 
taligenkänning.

Större högtalaryta

SPEECHMIKE
PREMIUM

SpeechMike Premium är utrustad med dubbelt så 
stor högtalaryta som sin föregångare vilket ger 
uppspelning med kristallklart och skarpt ljud.

Smart, bakåtkompatibel inbyggd firmware 

En av fördelarna med SpeechMike Premium är 
att den är fullständigt bakåtkompatibel till tredje 
generationens SpeechMike. För administratören 
innebär det att inga ändringar behöver göras och 
att den befintliga sdk:n kan användas. SpeechMike 
Premium kan konfigureras med Philips Remote 
Device Manager och SpeechControl och innehåller 
även ett kompatibilitetsläge för andra generationens 
SpeechMike.

Slitagefritt metallklätt skjutreglage

SpeechMike Premium med skjutreglage är 
ergonomiskt utformat med en mjukt räfflad 
yta för  smidig känsla och behaglig användning.   
Skjutreglaget har dessutom en  kontaktlös 
avkänning,  vilket eliminerar allt slitage och ger  
extra lång livslängd.

Kompatibel med Mac och Windows

SpeechMike Premium är kompatibel med 
operativsystemen Mac och Windows och kan 
konfigureras med hjälp av SpeechControl, Philips 
bekväma verktyg för hantering av maskinvara.

Fyra konfigurerbara funktionsknappar

Med fyra fritt konfigurerbara funktionsknappar 
placerade på nedre delen av manöverpanelen, kan 
SpeechMike Premium anpassas efter tycke och smak 
beroende på användare och tillämpning. Arbeta på 
det sätt som du själv önskar.

Philips SpeechMike Premium LFH3500/3600



Versioner

LFH 3500   

Manövrering med tryckknappar

LFH3510

Manövrering med skjutreglage (record, stop, play, 
fast rewind)

LFH3520

Manövrering med skjutreglage (fast forward, record/
play, stop, fast rewind)

LFH 3600   

Manövrering med tryckknappar och  
integrerad streckkodsläsare

LFH3610

Manövrering med skjutreglage och integrerad 
streckkodsläsare

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 (LFH3600/3610)
•	Kompatibla streckkoder: EAN, UPC, Code 

11/39/93/128, Codabar, MSI Code, RSS, 
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5

•	Laserklass: klass 1-laserprodukt

Systemkrav
•	Processor: Intel Pentium 4, 1.0 GHz eller 

motsvarande processor
•	Arbetsminne: 1 GB (2 GB rekommenderas)
•	Hårddiskutrymme: 250 MB hårddiskutrymme 

för Microsoft.Net Framework, 30 MB för 
programvaran SpeechControl

•	Operativsystem: Windows 8/7/Vista 
(32/64-bitars), Mac OS X 10.9/10.8

•	Ledig USB-port
•	CD-ROM-enhet
•	Grafikkort: DirectX-kompatibelt grafikkort  

med maskinvaruacceleration rekommenderas
•	Kompatibel med Citrix och  

Windows Terminal Server-miljöer

Specifikationer

Philips SpeechMike Premium LFH3500/3600

Miljötekniska data
•	Uppfyller 2002/95/EG (RoHS)
•	Blyfria lödningar

Användningsvillkor
•	Temperatur: 5 – 45° C 
•	Luftfuktighet: 10 – 90 % 

Mått
•	Produktmått (b × d × h): 45 × 175 × 32 mm 
•	Vikt: 200 g (LFH3500, LFH3510, LFH3520), 

210 g (LFH3600, LFH3610) – inklusive kabel
•	Kabellängd: 2,5 m 

Design och yta
•	Material: Chassi tillverkat av högklassiga 

polymerer med antimikrobiell tillsats
•	Färg: mörkgrått metallskimrande

Förpackningens innehåll
•	SpeechMike Premium USB-dikteringsmikrofon
•	USB-kabel (ansluten till apparaten)
•	Mikrofonhållare
•	CD med programvara och användarhandbok
•	Snabbstartsguide

Utgivningsdatum 
2014-06-05
Version 2.0

© 2014, Speech Processing Solutions GmbH. Med ensamrätt.

Philips och Philips vapenmärke är registrerade varumärken för 
Koninklijke Philips. N.V. och används av Speech Processing Solutions 
GmbH med licens från Koninklijke Philips N.V. Varumärken tillhör 
respektive ägare.

www.philips.com/dictation


