
Det enda professionella 
dikteringsheadsetet 
med precisionsmikrofon och 
förlustfri ljudöverföring 

Philips SpeechOne trådlöst dikteringsheadset har utformats specifikt för att möta 
behoven hos användare som ofta utnyttjar diktering eller taligenkänning för att 
skapa dokument. Den frikopplade premiummikrofonen erbjuder kristallklara 
inspelningar som är perfekta för korrekta transkriptioner. Extremt bekväm och 
ergonomisk design med personligt anpassningsbar bärstil och hygieniska, 
utbytbara kuddar gör headsetet till den perfekta arbetskamraten på både 
sjukhus och kontor. 

Exceptionella resultat

• Mikrofon med studiokvalitet för taligenkänningsresultat av högsta klass

• Patenterad trådlös överföring för 100 procent förlustfri ljudöverföring 

• Kraftfullt batteri med upp till 12 timmars inspelningstid

Enastående ergonomi och hygien

• Ergonomisk design och anpassningsbar bärstil för bästa komfort

• Antimikrobiell mikrofonarm och utbytbara, magnetiska öronkuddar för en hygienisk 

arbetsplats 

• Ergonomisk fjärrkontroll för snabb och enkel kontroll av alla inspelningsfunktioner

Utvecklad för proffs

• Praktisk dockningsstation för snabbladdning och enkel parkoppling 

• Statuslampa för färre avbrott och högre produktivitet

• Skype-stöd med en dedikerad knapp för enkel samtalskontroll 
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Viktiga funktioner
Mikrofon av studiokvalitet

SpeechOne har en mikrofon av studiokvalitet 

och ett inbyggt trelagersfilter för 

brusreducering för klara ljudinspelningar. 

Med den professionella mikrofonen som 

utformats speciellt för diktering kan du 

spela in även i bullriga miljöer, som kontor 

med hög aktivitet, och få extremt korrekta 

taligenkänningsresultat och transkriptioner.

Förlustfri ljudöverföring

Den okomprimerade, trådlösa 

inspelningstekniken gör att du kan röra 

dig fritt och gå omkring medan du dikterar. 

Du kan lätt gå upp till 5 meter bort från 

skrivbordet samtidigt som din inspelning 

tryggt överförs till datorn med högsta kvalitet 

och utan avbrott. Den patenterade, förlustfria 

ljudöverföringstekniken erbjuder en 

kvalitetsnivå som är omöjlig att uppnå med 

headset med Bluetooth- eller DECT-teknik.

Den banbrytande tekniken ser till att varje 

ord spelas in från det att du trycker på 

inspelningsknappen. En varningssignal 

aviserar användaren när hon eller han flyttar 

sig utanför räckvidden.

Batteri för hela dagen

Det högpresterande batteriet med 

exceptionell hållbarhet räcker hela 

arbetsdagen. Du kan göra inspelningar i 

12 timmar utan avbrott. Enheten kan även 

användas med en USB-kabel, om du skulle 

glömma att ladda den.

Modern, ergonomisk design

Den moderna, ergonomiska designen 

säkerställer komfort under arbetet, även efter 

många timmars användning. Mikrofonarmen 

kan roteras i 360 grader vilket innebär att du 

kan ha den på höger eller vänster öra och 

att mikrofonpositionen alltid är optimal. En 

nackrem kan också fästas om du föredrar att 

ha huvudet fritt. Det medföljande fästet till 

huvudbygeln kan också användas för minska 

trycket och frigöra tinningsområdet, skapa 

mer utrymme mellan huvudet och enheten, 

göra det mindre svettigt och öka komforten.
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Ultimat komfort, maximal hygien

SpeechOne är vadderad med tre lätt 

utbytbara kuddar för ultimat komfort och 

maximal hygien. Om du delar enheten med 

andra användare kan var och en ha sin egen 

uppsättning kuddar. Mikrofonarmen och 

fjärrkontrollen är tillverkade av antimikrobiellt 

syntetmaterial som är verksamt mot ett brett 

spektrum av mikroorganismer som bakterier, 

virus, svamp och alger. Det är praktiskt i 

synnerhet på exempelvis sjukhus.

Ta kontrollen

Den ergonomiska, handhållna fjärrkontrollen 

gör att du enkelt kan sköta alla inspelnings- 

och uppspelningsfunktioner (starta, pausa 

och stoppa inspelning och uppspelning, 

spola framåt och bakåt). Knapparna kan 

konfigureras fritt och anpassas för alla 

användare och tillämpningar. Den integrerade 

touch-sensorn gör att användaren enkelt 

kan styra och navigera i olika program under 

inspelningen, utan att behöva växla mellan 

musen och mikrofonen.
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Praktisk dockningsstation

Den stabila och innovativa 

dockningsstationen erbjuder trådlös laddning 

och smidig parkoppling mellan enheten och 

dockningsstationen. Magnetmekanismen 

gör det otroligt enkelt att docka enheten. 

Headsetet klickar du bara fast för smidig 

och tillförlitlig laddning. AirBridge trådlös 

adapter (tillgänglig som tillbehör) är ett mobilt 

lättviktsalternativ till dockningsstationen för 

att ansluta headsetet till en dator.

Färre avbrott, högre produktivitet

Ta kontroll över din tillgänglighet genom 

att tydligt signalera till kollegerna om 

du är ”tillgänglig” eller ”upptagen”. Tack 

vare statuslampans flexibla, roterbara 

magnetmontering kan du enkelt fästa den på 

olika ytor. Lampan lyser automatiskt rött när 

du använder headsetet för inspelning eller 

samtal. Du kan alltid ändra din status med 

knappen på dockningsstationen.

Skype-stöd

SpeechOne har stöd för Skype-samtal så 

att du i all bekvämlighet kan kommunicera 

med kristallklar ljudkvalitet utan ytterligare 

installationer eller inställningar. Du kan ta 

emot och avvisa inkommande samtal direkt 

på headsetet eller på dockningsstationen 

och du kan justera volymen med headsetets 

rullhjul.

Versioner
PSM6300

Trådlöst dikteringsheadset, dockningsstation 

och statuslampa

PSM6500

Trådlöst dikteringsheadset, dockningsstation, 

statuslampa och fjärrkontroll

PSM6800

Trådlöst dikteringsheadset, dockningsstation, 

statuslampa, fjärrkontroll och SpeechExec 

Pro Dictate dikteringsprogramvara



Specifikationer
Ljudinspelning

Mikrofontyp: elektretkondensatormikrofon

Mikrofonkapsel: 10 mm

Karakteristik: enkelriktad

Frekvenssvar: 150–15 000 Hz

Känslighet: –37 dBV

Signal–brus-förhållande: > 70 dBA

Ljud

Högtalartyp: inbyggd rund, dynamisk 

högtalare

Högtalarens diameter: 23 mm

Akustisk frekvensgång: 300–7 500 Hz

Högtalarens uteffekt: > 200 mW

Trådlös anslutning

Teknik: 2,4 GHz ISM-band

Modulering: 8-FSK

Räckvidd: upp till 5 m (med fri sikt)

Strömförsörjning

Batterityp: Inbyggt litium-polymer-batteri

Batterikapacitet: 360 mAh

Batteritid: upp till 12 timmars inspelning

I standbyläge: > 100 timmar

Uppladdningsbart: trådlöst via 

dockningsstationen eller kabelanslutet via 

mikro-USB

Laddningstid (trådlöst): 80 % efter 60 min., 

cirka 2 timmar för full laddning

Komfort

Flera bärstilar: klassisk, fria öron, nackrem

360 graders justerbar mikrofonarm

Headset för vänster eller höger öra

VoIP-samtal med Skype för företag

Röstanvisningar på 10 språk för enkel 

vägledning (parkoppling, batteristatus, 

rörelseradius)

Handsfree-diktering med Philips fotpedaler 

ACC2310, ACC2320, ACC2330

Dockningsstation med Kensingtonlås för 

stöldskydd

Kontroller på headset: rullhjul för inspelnings- 

och volymkontroll

Kontroller på dockningsstation: ta emot/

avvisa Skype-samtal, starta/stoppa 

inspelning, upptagen/tillgänglig

Fjärrkontroll: touch-sensor med musfunktion, 

aktivering av inspelningslampa, fritt 

konfigurerbara knappar

Statuslampa med flexibel, roterande 

magnetmontering

Systemkrav

Processor: Intel dual core eller motsvarande 

AMD-processor, 1 GHz eller snabbare

RAM: 2 GB (32 bitar)/4 GB (64 bitar)

Hårddiskutrymme: 100 MB för programvaran 

SpeechExec, 30 MB för programvaran 

SpeechControl, 4,5 GB för Microsoft .NET 

Framework

Operativsystem: Windows 10 Pro/Enterprise 

(64 bitar), Windows 8.1/7 Pro/Enterprise 

(32/64 bitar), Windows Server 2012 (64 bitar), 

Windows Server 2008 R2 (32/64 bitar), 

macOS 10.13/10.12 (funktionerna på Mac kan 

vara begränsade)

Grafik: DirectX-kompatibelt grafikkort med 

maskinvaruacceleration rekommenderas

Ljud: Windowskompatibel ljudenhet

Webbläsare: Internet Explorer 9 eller senare 

eller aktuell version av Chrome eller Firefox

Ledig USB-port

SpeechExec: Internetanslutning för 

obligatorisk aktivering av programvara

Ytterligare systemkrav för programvara för 

taligenkänning

Taligenkänningsprogram som stöds: 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 och senare, M*Modal 

Fluency for Imaging 3 och senare

Processor: Intel dual core eller motsvarande 

AMD-processor, 2,2 GHz eller snabbare

RAM: 4 GB (32 bitar)/8 GB (64 bitar)

Hårddiskutrymme: 8 GB

Miljöspecifikationer

Uppfyller 2011/65/EU (RoHS)

Blyfria lödningar

Certifieringar: CE, FCC, C-Tick (Australien och 

Nya Zeeland)

Driftsförhållanden

Temperatur: 5°–45 °C

Luftfuktighet: 10–90 %
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Design och utförande

Material: chassi tillverkat av högklassiga 

polymerer med antimikrobiell tillsats

Färg: svart 

Produktmått och -vikt

Headset (inkl. huvudbygel och kuddar): 

155 × 150 × 140 mm, 81 g

Dockningsstation: 120 × 120 × 32 mm, 395 g

Fjärrkontroll: 158 × 45 × 30 mm, 110 g

Statuslampa: 36 × 36 × 98 mm, 58 g

Magnetisk öronkudde: 50 mm

Magnetiska huvudkuddar: 48 × 12 mm

Förpackningens innehåll

SpeechOne trådlöst dikteringsheadset

Dockningsstation

Statuslampa

Fjärrkontroll (PSE6500, PSM6800, PSE6800)

SpeechExec Pro Dictate (PSM6800)

SpeechExec Pro Dictate med taligenkänning 

(PSE6800)

USB-kabel

Nackrem

Fäste för huvudbygel

Magnetisk öronkudde

2 magnetiska huvudkuddar

Snabbstartsguide

Tillgängliga tillbehör

SpeechOne fjärrkontroll ACC6100

SpeechOne dockningsstation och 

statuslampa ACC6000

AirBridge trådlös adapter för SpeechOne och 

SpeechMike Premium Air ACC4100
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