SpeechAir
Smart ljudinspelningsenhet
Digital
Wi-Fi
3 mikrofoner
Skjutknapp

Smart inspelning när
du är på språng
med Wi-Fi och tre professionella mikrofoner
PSP1000-serien

Den smarta ljudinspelaren SpeechAir sparar tid och resurser genom att ge dig
möjlighet att arbeta flexiblare än någonsin. Integrerad Wi-Fi-funktionalitet gör det
enkelt att snabbt ladda ned filer. Inspelningar krypteras i realtid för maximal datasäkerhet. Enheten har även tre mikrofoner för enastående kvalitet på inspelat tal.
Överlägsen ljudkvalitet och design
• Tre mikrofoner för optimerad röstinspelning
• Större högtalare för kristallklar uppspelning
• Pekskärm av Gorilla-glas och stötsäkert, antimikrobiellt hölje för bra hållbarhet
• Slitagefri skjutknapp och funktionsknapp för optimal användbarhet
Ökad produktivitet
• Wi-Fi, LAN, Bluetooth, USB och VoIP för att hålla kontakten var du än är
• Streckkodsläsare och kamera för snabb association av ljudfiler
• Dockningsstation för snabb batteriladdning
Utformad för professionell användning
• Philips dikteringsapp med funktioner för professionell diktering
• Filkryptering för maximal datasäkerhet
• Dikteringsprogramvara för ett effektivt arbetsflöde
• Fjärradministration som tillval för problemfri central administration
Skapa din egen lösning
• Programutvecklingspaket (SDK) för att skapa anpassade appar för SpeechAir
• Maskinvaru-SDK för sömlös integrering i ditt eget arbetsflöde
• Operativsystemet Android för intuitiv användning och app-installation

Nummer 1 i SPS globala
undersökning av
kundnöjdhet 09/2015.

SpeechAir smart ljudinspelningsenhet

PSP1000-serien

Huvudfunktioner
Tre professionella mikrofoner

Slitagefri skjutknapp

Dockningsstation

Tre professionella mikrofoner ger optimal

Den ergonomiska och slitagefria skjutknappen

Dockningsstationen med stöldskydd

ljudkvalitet oavsett inspelningssituation.

är utformad för effektiv användning med en

(Kensington-lås) överför automatiskt alla

Mikrofonen som täcker 360° är perfekt för

hand, utan att man behöver titta på enheten.

dina inspelningar till din dator och laddar

diktering och möten. Den riktade mikrofonen

Den gör det snabbt och enkelt att diktera

snabbt upp din enhet. Med LAN-anslutningen

passar bäst för ljudstörda miljöer. För VoIP-

(spela upp, pausa, stoppa, spola framåt, spola

kan du överföra dina filer direkt från

telefoni använder SpeechAir en separat

bakåt). En anpassningsbar funktionsknapp

dockningsstationen utan en dator.

mikrofon.

ovanför skjutknappen ger snabb tillgång till
dikteringsappen.

Philips dikteringsapp

Större högtalare
Wi-Fi, LAN, USB och Bluetooth

Den integrerade inspelningsappen har
professionella dikteringsfunktioner

Den större högtalaren gör att du kan spela upp
dina inspelningar med kristallklart ljud.
Gorilla-glas och antimikrobiellt hölje

Spara tid genom att överföra dina

som redigeringslägen, prioritet,

slutförda inspelningar trådlöst till din

dokumentmarkering, förbättrad data- och

transkriberingspersonal och kom åt patient-

dikteringslista samt sändningsalternativ (till

eller kunddata direkt. Använd Wi-Fi för VoIP-

nätverksmapp, Philips SpeechLive-tjänster

samtal och kom åt din e-post och din kalender.

eller via e-post).

Använd Bluetooth för att skicka och ta emot
data eller för att ansluta till externa högtalare.

Fjärradministration

Streckkodsläsare och kamera

Gorilla-glas gör enheten motståndskraftig
mot repor och stötar. Enheten är stöttålig i
enlighet med militärstandarden 516.6. Höljet är
tillverkat av ett antimikrobiellt syntetmaterial.
Dessa material bekämpar bakterier och andra

Tillvalet fjärradministration med Philips

mikroorganismer för att säkerställa bättre

programvara för hantering av fjärrenheter* gör

hygien.

Med kameran går det lätt att bifoga foton

att IT-administratörer kan hantera, konfigurera

som komplement till det som dikteras.

och uppdatera dikteringsenheter centralt, vilket

Den kan även användas som en integrerad

sparar både tid och resurser.

streckkodsläsare för att koppla patient- och
kunddata till en inspelning.

* Tillgänglig 4:e kvartalet 2016

SpeechAir smart ljudinspelningsenhet

PSP1000-serien

Huvudfunktioner
Maximal datasäkerhet

Maskinvaru-SDK

Inspelningar krypteras i realtid med Advanced

Maskinvaru-SDK tillåter integrering av

Encryption Standard (AES) 256 bit, som

SpeechAir i andra arbetsflödeslösningar,

i USA godkänts för den mest känsliga

som informationssystem på sjukhus (HIS)

myndighetsinformationen. En PIN-kod skyddar

eller programvara för juridikbyråer. Detta ger

enheten mot obehörig åtkomst. Inställningar

exempelvis möjlighet att komma åt patient-

kan låsas, exempelvis kan åtkomsten till Wi-Fi-

och kunddata direkt på SpeechAir för att göra

nätverk begränsas.

arbetsflödet enklare.

Arbetsflöde för diktering

Operativsystemet Android

SpeechAir inkluderar även programvaran

Android är ett säkert och intuitivt

Philips SpeechExec Pro Dictate för ett effektivt

operativsystem som gör att du kan installera

offline-arbetsflöde på kontoret (gäller endast

appar på din SpeechAir och ha alla viktiga

PSP1200). Philips SpeechLive-tjänsten

program på en enhet.

överför ditt arbetsflöde för diktering till
molnet och har taligenkänning online och en
transkriberingstjänst.
(www.speechlive.com)
Programutvecklingspaket (SDK)

Med programutvecklingspaketet (SDK) kan du
anpassa din befintliga app så den använder de
olika mikrofonerna, högtalarna, skjutknappen,
funktionsknappen, mikrofonkänsligheten samt
LED-indikatorn.
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PSP1000-serien

Specifikationer
Enhet

Philips dikteringsapp

Strömförsörjning

Typ av skjutknapp: Internationell skjutknapp

Inspelningslägen: DSS Pro (DS2/mono), PCM

Batterityp: inbyggt uppladdningsbart Li-

(spela in/stoppa/spela upp/spola tillbaks)

Voice (WAV/mono)

jonbatteri

CPU: Dual Core Cortex-A9 1,6 GHz

Bithastighet: 28 kbit/s (DSS Pro), 256 kbit/s

Batterikapacitet: 2 700 mAh

RAM: 1 GB DDR3

(PCM Voice)

Batteritid: upp till 12 timmars inspelning (läget

Internminne: 16 GB (12 GB tillgängliga)

Redigeringslägen: infoga, skriv över, lägg till

DSS QP)

Operativsystem: Android 4.4.2

Inspelningstid: 1 073 timmar (DS2), 117 timmar

Standby-tid: upp till 97 timmar

Färg: mörkgrå pärlmetallic och förkromad

(WAV)

Laddningstid (full laddning): cirka 3 timmar

stomme

Samplingsfrekvens: 16 kHz/16 bit

Sensorer: ljussensor, rörelsesensor, optisk

Streckkoder som stöds: Code 39, Code 93,

Dockningsstation

närhetssensor

Codabar, Code128, Code 25, Code 11, MSI-

Produktdimensioner (B × D × H):

Vibrationsmodul

Plessey, EAN, UPC, QR code, Data Matrix

82 × 77 × 56 mm/3,2 × 3,0 × 2,2 tum

Antimikrobiell yta

Vikt: 264 g/9,3 oz
Högtalare

LAN-anslutning

Högtalartyp: inbyggd rektangulär dynamisk

Kensington-lås

Dimensioner

högtalare

Löstagbart magnetiskt inlägg för användning

Produktdimensioner (B × D × H): 62

Dimensioner främre högtalare:

med fodral

× 127 × 15 mm / 2,4 × 5,0 × 0,6 tum

6 × 12 mm/0,2 × 0,5 tum

Vikt: 116 g / 4,1 oz

Dimensioner bakre högtalare:

Miljöspecifikationer

11 × 15 mm/0,4 × 0,6 tum

Uppfyller 2011/65/EU (RoHS)

Hörlurar: 3,5 mm / 1,4 tum

Kamera

Driftsförhållanden

Mikrofon: 3,5 mm/1,4 tum

Upplösning: 5 megapixel

Temperatur: 5°–45 °C/41–113 °F

USB: mikro-USB 2.0

Autofokus

Luftfuktighet: 10 %–90 %, icke-kondenserande

Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n

Blixt

Bluetooth: 4.0

Bildformat (stöds av operativsystemet): JPG,

Säkerhet

Kontakt för dockningsstation

JPEG, BMP, GIF, PNG

Filkryptering i realtid

Format för videoinspelning (stöds av

Krypteringsstandard (Philips dikteringsapp):

Skärm

operativsystemet): H.264/AVC (MOV, 3GP) upp

Advanced Encryption Standard (AES) 256 bit

Typ: IPS med 16 miljoner färger

till 1920 × 1088 pixlar (30 fps)

Enhetslåsning med PIN-kod eller lösenord

Skärmtyp: reptålig pekskärm med Gorilla-glas

Format för videouppspelning (stöds av

Konfigurerbara säkerhetsinställningar

Diagonal skärmstorlek: 10,16 cm/4 tum

operativsystemet): MPEG-1/2 (DAT, MPG,

med programutvecklingspaket (SDK) eller

Upplösning: 480 × 800 pixlar

VOB, TS) upp till 1920 × 1088 pixlar (30 fps),

konfigurationsprogramvara

MPEG4 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP) upp till

Låsbara inställningar

Anpassningsbar funktionsknapp

Anslutningar

Ljud (stöds av operativsystemet)

1920 × 1088 pixlar (30 fps), DIVX (AVI, MKV,

Inspelningsformat: AMR, ACC

MP4, MOV, 3GP) upp till 1920 × 1088 pixlar

Systemkrav för programvaran SpeechExec

Uppspelningsformat: MPEG (MP1, MP2, MP3),

(30 fps), Real Media (RM, RMVB) upp till

för arbetsflöde

WMA, WAV, APE, OGG (OGG, OGA), FLAC, AAC

1920 × 1088 pixlar (30 fps), H.264 (AVI, MKV,

Processor: Intel Dual-Core, 1,0 GHz eller

(AAC, M4A)

MP4, MOV, 3GP, TS, FLV) upp till 1920 × 1088

motsvarande processor

pixlar (30 fps), MVC H.264 (AVI, MOV) upp till

RAM: 1 GB (2 GB rekommenderas)

Mikrofoner

1920 × 1088 pixlar (60 fps), VP8 (WEBM) upp

Hårddiskutrymme: 100 MB för programvaran

Riktad mikrofon: för taligenkänning

till 1920 × 1088 pixlar (30 fps), VC-1 (WMV, ASF,

SpeechExec, 1 GB (32 bit)/2 GB (64 bit) för

360°-mikrofon: för möten och diktering

TS, MKV, AVI) upp till 1920 × 1088 pixlar (30

Microsoft .NET Framework

MEMS-mikrofon: för VoIP-telefoni

fps), H.263 (3GP, MOV, MP4) upp till 704 × 576

Operativsystem: Windows 10/8/7 (32/64 bit)

pixlar (30 fps), Sorensen Spark (FLV) upp till

Ledig USB-port

1920 × 1088 pixlar (30 fps), ON2 VP6 (AVI, FLV)

Grafikkort: DirectX-kompatibelt grafikkort med

upp till 1920 × 1088 pixlar (30 fps), JPEG (AVI,

maskinvaruacceleration rekommenderas

MOV) upp till 1920 × 1088 pixlar (30 fps)

Windows Media Player måste vara installerad

SpeechAir smart ljudinspelningsenhet

PSP1000-serien

Specifikationer

Versioner

Förpackningens innehåll

PSP1100

SpeechAir smart ljudinspelningsenhet
Dockningsstation
In-ear-hörlurar
2 USB-kablar
Strömaggregat med internationella adaptrar:
USA, UK, Europa, Asien-Stillahavsregionen
USB-minne med användarhandboken,
dikteringsprogrammet Philips SpeechExec
Pro Dictate (endast PSP1200) och
administrationsprogramvaran Philips

SpeechAir smart ljudinspelningsenhet

SpeechAir
Snabbstartsguide

PSP1200

Tillgängliga tillbehör (tillval)
Philips SpeechAir-fodral ACC1120
Philips telefonmikrofon LFH9162
Philips mötesmikrofon LFH9172
Philips SDK för dikteringsmaskinvara LFH7475

SpeechAir smart ljudinspelningsenhet
Programvaran SpeechExec Pro Dictate för ett
effektivt arbetsflöde
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