
Från stationär till mobil diktering
med förlustfri/lossless röstteknologi 

SpeechMike Premium har nått en höjdpunkt i sin utveckling. Nu kan du dra nytta 
av alla fördelarna med den branschledande dikteringsmikrofonen – utan att 
begränsas av någon sladd. Den förstklassiga, fritt hängande mikrofonen håller 
studiokvalitet och har ett inbyggt brusfilter som gör att du får ett enastående 
taligenkänningsresultat varje gång du dikterar. Tack vare den revolutionerande 
förlustfria/lossless röstteknologin kan SpeechMike Premium Air erbjuda 
maximal rörelsefrihet med bibehållen kvalitet. Enheten ger samma kvalitet som 
standardmikrofonen SpeechMike Premium med sladd.

Exceptionella resultat

• Mikrofon med studiokvalitet för taligenkänningsresultat av högsta klass

• Fritt hängande mikrofon för exakt inspelning utan bakgrundsljud

• Inbyggd rörelsesensor stänger av mikrofonen när den inte används

Trådlös för maximal rörelsefrihet

• Förlustfri/lossless röstteknologi för en smidig trådlös röstinspelning 

• Förstklassig dockningsstation för snabbladdning och parkoppling med 

smartenheter 

• Kraftfullt batteri med upp till 24 timmars inspelningstid

Bekväm design

• Fritt konfigurerbara knappar

• Slitagefritt skjutreglage och tryckknappar för bekväm användning 

• Antimikrobiellt hölje och knappar för hygienisk användning  

Utvecklad för proffs

• Touchpad för integrerad musfunktion

• Bekvämt handsfree-alternativ för inspelning 

• Smart, bakåtkompatibel firmware för extra flexibilitet
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Viktiga funktioner
Mikrofon av studiokvalitet

SpeechMike Premium Air är en mikrofon 

av studiokvalitet med inbyggt brusfilter 

för tydligast möjliga inspelning och bästa 

taligenkänningsresultat.

Fritt upphängd mikrofon

Den fritt upphängda mikrofonen är frikopplad 

från enhetens hölje, vilket garanterar att 

nästan inget bakgrundsbuller, berörings- eller 

klickljud samt vindbrus spelas in.

Integrerad rörelsesensor

SpeechMike Premium Air innehåller den 

allra senaste tekniken och har en inbyggd 

rörelsesensor som gör att den kan styras 

med handrörelser. Den känner av när 

diktafonen läggs ned på bordet och stänger 

då av mikrofonen, när den plockas upp så 

aktiveras mikrofonen igen. Dessutom går 

det att programmera anpassade händelser, 

exempelvis för att pausa och återuppta 

inspelningen.

Förlustfri/lossless röstteknologi

5 m

Den okomprimerade trådlösa 

inspelningstekniken gör att du kan röra 

dig fritt och gå omkring medan du dikterar. 

Du kan lätt gå upp till 10 meter bort från 

skrivbordet samtidigt som din inspelning 

tryggt överförs till datorn med högsta kvalitet 

och utan avbrott. Den banbrytande tekniken 

ser till att varje ord spelas in från det att du 

trycker på inspelningsknappen.

Förstklassig dockningsstation

Den stabila och innovativa 

dockningsstationen erbjuder trådlös 

snabbladdning och smidig parkoppling med 

smartenheter. Användare kan vara flexibla 

och arbeta med olika dockningsstationer på 

olika platser. Genom att ansluta en fotpedal 

till dockningsstationen så kan du styra 

mikrofonens funktioner med hjälp av fötterna 

och därmed ha händerna fria. 

Lång batteritid

Det kraftfulla, inbyggda litiumjonbatteriet 

går snabbt att ladda och ger upp till 24 

timmars pålitlig inspelningstid. Batteriet 

kan laddas enkelt och trådlöst på mindre än 

tre timmar med hjälp av den medföljande 

dockningsstationen.

Fritt konfigurerbara knappar

Du kan fritt konfigurera knapparna på 

mikrofonen eller använda det förinstallerade 

alternativet Secured Dragon Mode.

Detta alternativ konfigurerar automatiskt 

knapparna och optimerar dem för 

användning tillsammans med Dragon 

taligenkänningsprogramvara. Det krävs inga 

extra drivrutiner, vilket ger en enkel hantering, 

även i virtuella miljöer.

Skjutreglage och tryckknappar med 

slitageskydd

SpeechMike Premium Air kan manövreras 

via ett skjutreglage eller med tryckknappar. 

Skjutreglaget är ergonomiskt utformat med en 

mjukt räfflad yta för smidig taktil återkoppling, 

och är både bekvämt och intuitivt att 

använda. Dessutom har våra tekniker 

genomfört tester där skjutreglaget har flyttats 

en miljon gånger - detta säkerställer verkligen 

att enheten har en extra lång livslängd.

Polerat, antimikrobiellt hölje

Höljet till SpeechMike Premium Air är 

tillverkat av antimikrobiellt syntetmaterial 

som är verksamt mot ett brett spektrum av 

mikroorganismer som bakterier, virus, svamp 

och alger. Den polerade ytan i pärlmetallic 

av hög kvalitet gör också produkten mindre 

känslig för ljud som uppstår då den vidrörs, 

samt för fingeravtryck.

SMP4000SpeechMike Premium Air trådlös dikteringsmikrofon



SpeechMike Premium Air trådlös dikteringsmikrofon

Viktiga funktioner

SMP4000

Touchpad

Enheten är utrustad med en damm- och 

smutsresistent touchpad för en överlägsen 

kvalitet. På så sätt kan användaren enkelt 

styra och navigera i olika program under 

inspelningen, utan att behöva växla mellan 

musen och mikrofonen.

Handsfree-inspelning 

Som tillval kan en fotkontroll kopplas till 

dockningsstationen så att du kan göra 

inspelningar utan att använda händerna. 

Mycket kompatibel

Kunden kan uppgradera från sin befintliga 

SpeechMike-modell utan att behöva 

installera ytterligare programvara. För 

programutvecklare så innebär detta att det 

inte behöver göras några förändringar och 

existerande SDK kan användas.  SpeechMike 

Premium Air är kompatibel med Mac- och 

Windows-operativsystem, samt virtuella 

miljöer som Citrix, VM Ware och Hyper-V. Den 

kan konfigureras med SpeechControl, Philips 

behändiga verktyg för maskinvaruhantering.

Versioner
SMP4000

Manövrering med tryckknappar

SMP4010

Manövrering med skjutreglage (spela in, 

stoppa, spela upp, snabbspola bakåt)



Specifikationer
Anslutningar

Trådlös teknik: 2,4 GHz ISM-band

Modulering: 8-FSK

Maximal räckvidd: upp till 10 m (med fri sikt)

Ljudinspelning

Mikrofontyp: elektretkondensatormikrofon

Mikrofonkapsel: 10 mm

Karakteristik: enkelriktad

Frekvenssvar: 200–12 000 Hz

Känslighet: -37 dBV

Signal-brusförhållande: > 70 dBA

Ljud

Högtalartyp: inbyggd rund, dynamisk 

högtalare

Högtalarens diameter: 30 mm

Akustisk frekvensgång: 300–7 500 Hz

Högtalarens uteffekt: > 200 mW

Strömförsörjning

Batterityp: litiumpolymer

Uppladdningsbart: trådlöst via 

dockningsstationen eller mikro-USB

Strömförsörjning: via dockningsstation

Batteritid: upp till 24 timmars inspelning

I standbyläge: > 100 timmar

Laddningstid (fulladdat batteri): 3 timmar 

(trådlöst)

Storlek 

Mått (B × D × H): 45 × 175 × 32 mm

Vikt: 120 g

Dockningsstation 

Mått (B × D × H): 82 × 85 × 60 mm

Vikt: 276 g

USB: för fotpedal

Mikro-USB: för dataanslutning

Kensington-lås

Systemkrav för programvaran Philips 

SpeechControl

Processor: Intel dual core eller motsvarande 

AMD-processor, 1 GHz eller snabbare

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

Hårddiskutrymme: 30 MB för programvaran 

SpeechControl, 4,5 GB för Microsoft .NET 

Framework

Operativsystem: Windows 10 (64 bitar), 

Windows 8.1/7 (32/64 bitar), Windows Server 

2012 (64 bitar), Windows Server 2008 R2 

(32/64 bitar) eller macOS 10.11/10.12

Grafik: DirectX-kompatibelt grafikkort med 

maskinvaruacceleration rekommenderas

Ljud: Windowskompatibel ljudenhet

Ledig USB-port

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

Miljöspecifikationer

Uppfyller 2011/65/EU (RoHS)

Blyfria lödningar

Driftsförhållanden

Temperatur: 5°–45 °C

Luftfuktighet: 10–90 %

Design och utförande

Material: Chassi tillverkat av högklassiga 

polymerer med antimikrobiell tillsats

Färg: mörkgrå pärlmetallic

Förpackningens innehåll

SpeechMike Premium Air trådlös 

dikteringsmikrofon

Dockningsstation ACC4000

Strömaggregat med internationella adaptrar: 

USA, UK, Europa, Asien-Stillahavsregionen

2 st USB-kablar

Snabbstartsguide

SpeechMike Premium Air trådlös dikteringsmikrofon SMP4000
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