
Verhoog uw productiviteit
met een professionele dicteeroplossing

De professionele SpeechMike USB microfoon brengt stationair dicteren naar 
een nieuw niveau. Hij levert uitstekende spraakherkenningsprestaties, een 
antibacteriologisch oppervlak voor verbeterde hygiëne en verfijnde ergonomie 
voor gemakkelijke bediening.

Superieure geluidskwaliteit

• Ruisonderdrukkende microfoon voor nauwkeurige spraakherkenningsresultaten

• Geïntegreerde geluidskaart en speaker die een kristalheldere weergave garanderen

Verhoog uw productiviteit

• Comfortabel ergonomisch ontwerp voor één-duimbediening

• Hygiënisch oppervlak voor eenvoudige desinfectie

Ontworpen voor professionals

• Aangepast voor Dragon NaturallySpeaking spraakherkenningssoftware

• Kan volledig worden geïntegreerd in bestaande werkstroomsystemen
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Highlights
Ruisonderdrukkende microfoon

Het geavanceerde microfoonontwerp en een 

geoptimaliseerde frequentierespons zorgen 

voor de beste spraakherkenningsresultaten.

Kristalheldere weergave

De geavanceerde ingebouwde frontspeaker 

en de geïntegreerde geluidskaart garanderen 

kristalheldere weergave van uw dicteerbe-

standen.

Ontwerp ergonomische zones

Het ontwerp van de SpeechMike voorziet in 

drie ergonomische zones en werd door test-

gebruikers positief beoordeeld en als meest 

comfortabel in de hand liggend benoemd. De 

dicteerzone is geoptimaliseerd om de bewe-

ging van de duim tot een minimum te beper-

ken en blinde bediening mogelijk te maken. 

De knoppen die nodig zijn voor de feitelijke 

dicteerfuncties zijn ergonomisch geplaatst 

in het centrale gedeelte van het apparaat. 

Knoppen die minder vaak nodig zijn, zijn 

duidelijk erboven of eronder gerangschikt. 

De trackball gebruikt een lasersensor voor 

nauwkeurige cursorbewegingen. Hij beschikt 

over een geïntegreerde bevestigingsknop 

voor eenvoudige bediening van PC-functies 

en kan ook worden gebruikt om het weerga-

vevolume te regelen.

Hygiënisch oppervlak

Het hygiënische oppervlak belemmert fysiek 

de kolonisatie van ziektekiemen en verbetert 

zo de efficiëntie van de gebruikelijke maatre-

gelen voor het desinfecteren.

Aangepast voor spraakherkenning

De SpeechMike beschikt over vooraf geconfi-

gureerde toetsen voor directe bediening van 

Dragon NaturallySpeaking, de stemherken-

ningsoplossing van Nuance.

Gereed voor integratie

Philips voorziet in een softwareontwik-

kelingspakket (SDK) dat ontwikkelaars de 

mogelijkheid biedt interfaces voor spraak-, 

kantoor- en zakelijke toepassingen eenvou-

dig te programmeren bij de integratie van de 

SpeechMike in professionele informatie- en 

dicteeroplossingen.
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Specificaties
Connectiviteit

USB: USB 2.0, type A (compatibel met USB 

3.0)

Audio-opname

Type microfoon: 

elektretcondensatormicrofoon

Microfooncapsule: 10 mm

Kenmerk: in één richting

Frequentierespons: 200–10.000 Hz

Gevoeligheid: 85 dB–104 dB (afhankelijk 

van positie microfoonschuif op 

geluidsbedieningspaneel)

Signaal-ruisverhouding: > 70 dBA

Geluid

Type luidspreker: ingebouwde ronde 

dynamische luidspreker

Diameter van de luidspreker: 30 mm

Akoestische frequentiereactie: 300–7500 Hz

Speakervermogen: > 200 mW

Systeemvereisten voor Philips 

SpeechControl software

Processor: Intel dual core of een 

gelijkwaardige AMD processor, 1 GHz of 

snellere processor

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

Hardeschijfruimte: 30 MB voor Speech 

Control, 4.5 GB voor Microsoft .NET 

Framework

Besturingssysteem: Windows 11, Windows 10 

(64 bit), macOS 12/11 (Mac functionaliteit kan 

beperkt zijn)

Grafische kaart: DirectX-compatibele 

grafische kaart met hardwareacceleratie 

aanbevolen

Geluid: Windows-compatibel 

geluidsapparaat

Browser: Internet Explorer 9 of recenter, of de 

huidige versie van Chrome of Firefox

Vrije USB-poort

DVD-ROM-station

Ondersteunde spraakherkenningssoftware: 

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

Groene specificaties

Voldoet aan de eisen van 2011/65/EU (RoHS)

Loodvrij gesoldeerd product

Bedrijfsomstandigheden

Temperatuur: 5 °–45 °C

Luchtvochtigheid: 10 %–90 %

Afmetingen

Productafmetingen (B × D × H): 45 mm × 165 

mm × 30 mm

Gewicht: 0.160 kg

Kabellengte: 3 m

Ontwerp en afwerking

Materiaal: antimicrobiële behuizing

Kleur(en): warmgrijs/zwart

Inhoud verpakking

SpeechMike dicteermicrofoon

Beknopte handleiding

Versies
LFH3200

Druktoetsbediening

LFH3210

Schuifschakelaar (opnemen, stoppen, 

afspelen, snel terugspoelen)

LFH3220

Schuifschakelaar (snel vooruitspoelen, 

afspelen/opnemen, stoppen, snel 

terugspoelen)
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