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De MeeSt ProfeSSionele  
DicteerMicrofoon ooit

Doordat we goed hebben geluisterd naar de feedback van 
onze partners en professionele gebruikers, is de Philips 
SpeechMike de alom geaccepteerde norm voor digitaal 
desktop dicteren geworden. en dat zowel in kleine kantoren 
als in grote organisaties die wereldwijd opereren. om de 
SpeechMike Premium te ontwikkelen, gebruikte Philips 
deze feedback voor het uitbrengen van een apparaat dat 
ongeëvenaard is op het gebied van geluidskwaliteit én 
gebruiksvriendelijkheid. De SpeechMike Premium is 
daarom een voorloper in professioneel digitaal dicteren. 
De laatste generatie SpeechMikes liet de concurrentie 
al ver achter zich, maar de SpeechMike Premium tilt 

dicteren naar een hoger niveau. of het nu de zwevende 
microfoon met studiokwaliteit is, het microfoonrooster 
met geoptimaliseerde structuur, het ingebouwde 
ruisonderdrukkende popfilter, het antimicrobiële 
oppervlak of 's werelds eerste bewegingssensor op een 
werkplekgebonden dicteerapparaat: de nieuwe SpeechMike 
Premium is toonaangevend. De behuizing van de nieuwe 
SpeechMike Premium is voorzien van een gepolijste 
afwerking voor het verminderen van aanraakgeluiden en 
vingerafdrukken. Bovendien is de SpeechMike Premium 
geheel compatibel met zijn voorganger en kan daarom 
supereenvoudig in bestaande systemen worden geïntegreerd.

Van de nummer 1 
in professioneel dicteren



De Philips SpeechMike Premium is, op alle mogelijke manieren, toonaangevend voor alle digitale desktop 
dicteerapparaten. Het apparaat is uitgerust met revolutionaire technologieën, zoals de zwevende microfoon met 
studiokwaliteit en het metalen rooster rondom de microfoon, waarvan de zeshoekige openingen 10 procent meer 
open ruimte bieden dan ronde openingen.
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op een vaste plaats dicteren is nooit meer hetzelfde: 
Philips presenteert een zwevende microfoon met 
studiokwaliteit voor de beste spraakherkenningsresultaten  
van vaste microfoons ooit

ZweVenDe, Van De BeHuiZing loSgekoPPelDe Microfoon 

De microfoon van de nieuwe SpeechMike Premium is losgekoppeld van de behuizing 
waardoor een perfecte, kristalheldere opname ontstaat. nooit eerder leverde een 
desktop dicteerapparaat zo een ongelooflijke prestatie! Het ophangsysteem van de 
microfoon is geheel opnieuw ontworpen. Deze garandeert dat er nauwelijks opname 
plaatsvindt van achtergrondgeluiden, aanraak- of klikgeluiden en geluiden die via de 
lucht of de structuur worden overgedragen. De techniek is gebaseerd op die van 
studiomicrofoons, waardoor het geluid op geen enkele manier wordt vervormd en de 
spraakherkenningsresultaten uitstekend zijn.

Metalen MicrofoonrooSter Met geoPtiMaliSeerDe Structuur 

een goed ontworpen microfoonrooster kan de kwaliteit van een microfoon als 
de SpeechMike Premium nog verder verhogen. Het totale oppervlak van de 
zeshoekige openingen in het metalen rooster is drie keer groter dan bij de vorige 
versie van deze microfoon, waardoor kristalheldere opnames worden gegarandeerd.

geïntegreerD PoPfilter

Het microfoongedeelte van de SpeechMike Premium bestaat uit veel verschillende 
laagjes, die ervoor zorgen dat het geluid zo helder en authentiek mogelijk klinkt. een 
van deze laagjes is een vlies dat boven en onder de microfooncapsule is geplaatst. Dit 
vlies filtert vervormingen van het geluid (zoals plop- en sisgeluiden) uit. Zo bent u 
zeker van perfecte resultaten, zelfs als u met uw mond vlakbij de microfoon dicteert.

ZweVenDe, Van De BeHuiZing 
loSgekoPPelDe Microfoon 

Metalen MicrofoonrooSter 
Met geoPtiMaliSeerDe Structuur 

geïntegreerD PoPfilter 

ZweVenDe, Van De BeHuiZing 
loSgekoPPelDe Microfoon



De Philips SpeechMike Premium is ontworpen om perfect in de hand te liggen. Dit geldt niet alleen voor de 
voorkant, maar ook voor de achterkant van het apparaat. elke knop is zo gevormd en gepositioneerd dat het 
apparaat en alle functies blindelings kunnen worden bediend. Bovendien verkort de SpeechMike Premium de 
verwerkingstijd van documenten aanzienlijk.
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geoPtiMaliSeerD BeDieningSPaneel Met aanraakknoPPen  
en ergonoMiScH ontwerP

Het ontwerp van de SpeechMike bestaat uit drie ergonomische zones en is door 
testgebruikers aangewezen als meest comfortabel in de hand liggend ontwerp. De 
dicteerzone is geoptimaliseerd om de beweging van de duim tot een minimum te 
beperken. De knoppen die nodig zijn voor de feitelijke dicteerfuncties, zijn centraal 
op het apparaat geplaatst. Daardoor is de ergonomie perfect en niet vermoeiend 
voor de gebruiker. knoppen die minder vaak worden gebruikt, zijn er op een 
duidelijke manier boven of onder gerangschikt. alle knoppen zijn ontworpen om  
zo veel mogelijk tactiele feedback te geven.

ergonoMiScH geVorMDe acHterkant Met coMManDotoetS 

De achterkant van een dicteermicrofoon is net zo belangrijk als de voorkant. 
Daarom heeft Philips de achterkant zo gevormd dat de microfoon perfect 
in de hand ligt en onopzettelijk gebruik van de knoppen wordt verminderd. 
De activeerknop en de 'commando'-knop aan de achterkant bevinden zich 
precies op de juiste plaats. nooit eerder was een desktop dicteerapparaat zo 
ergonomisch als de SpeechMike Premium.

een gePolijSte, Parel-/Metaalkleurige BeHuiZing reDuceert 
ongewenSte geluiDen en VingerafDrukken 

De behuizing van de nieuwe SpeechMike Premium is gemaakt van hoogwaardige 
polymeren. Het kastje is voorzien van een gepolijst oppervlak en het materiaal bevat 
een parel-/metaaltoevoeging voor een hoogwaardig metallic-effect. Bovendien maakt 
deze toevoeging het oppervlak ongevoelig voor aanraakgeluiden en vingerafdrukken.

StreePjeScoDeS Scannen tot een afStanD Van 60 cM (23 incH) 

koppel cliënt- of patiëntgegevens aan een opnamebestand door simpelweg 
een streepjescode te scannen.* De gescande informatie wordt automatisch 
aan het dicteerbestand gekoppeld. Dit stroomlijnt het documentatieproces. 
alle identificatiegegevens worden correct ingevoerd, wat de veiligheid en de 
potentiële kostenbesparing verhoogt. Met de SpeechMike Premium kunt u 
streepjescodes scannen tot een afstand van 60 cm (ofwel 23 inch). Deze afstand  
is twee keer zo groot als die van de vorige versie van deze microfoon!

*alleen de SpeechMike Premium met functie voor het scannen van streepjescodes

antiMicroBiële BeHuiZing en knoPPen 

De behuizing en de knoppen van de SpeechMike Premium zijn gemaakt van 
antimicrobiële kunststof, waardoor ze beschermd zijn tegen allerlei ziektekiemen. 
antimicrobiële materialen beschermen tegen een groot aantal verschillende micro-
organismen, zoals bacteriën (bijv. pneumokokken en multiresistente micro-organismen 
als MrSa), virussen (zoals hiv, griep enz.), schimmels (zoals aspergillus niger) en algen. 
De antimicrobiële werking van het materiaal blijft minstens vijf jaar in stand.



Het opnieuw uitvinden van het allerbeste digitale desktop dicteerapparaat is een veeleisende taak. Het vraagt 
om ervaring, een ondernemingsgeest, een honger naar innovatie en de wil om de eindgebruiker het best 
mogelijke product te bieden. De Philips SpeechMike Premium is voorzien van nieuwe technologie, zoals een 
bewegingssensor. toch blijft het apparaat geheel compatibel met oudere versies.
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nieuwe, Vrij te configureren inStructietoetS

De Philips SpeechMike Premium is de meest geavanceerde dicteermicrofoon 
van dit moment. om gebruikers nog meer vrijheid te bieden om hun 
apparaat te personaliseren, heeft Philips bovenaan het bedieningspaneel een 
instructietoets toegevoegd. uiteraard kan de gebruiker deze toets geheel vrij 
configureren, een mogelijkheid die vooral nuttig is bij het programmeren van 
spraakherkenningscommando's.

geïntegreerDe BewegingSSenSor 

De Philips SpeechMike Premium is het resultaat van hypermoderne technologie. De 
microfoon heeft een geïntegreerde bewegingssensor en is daarmee het allereerste 
werkplekgebonden dicteerapparaat dat met de beweging van uw hand kan worden 
bediend. De SpeechMike Premium detecteert wanneer hij op een tafel wordt 
gelegd. De microfoon wordt dan gedempt. Zodra u hem weer oppakt, wordt deze 
dempfunctie weer uitgeschakeld. Deze functie kan in veel situaties grote voordelen 
opleveren: denk bijvoorbeeld aan een telefoontje tussendoor of iemand die uw 
kantoor binnenloopt. Bovendien kunt u zelf gebeurtenissen inplannen, bijv. voor het 
pauzeren en weer voortzetten van de opname.

ZelfreinigenDe, roeStVrijStalen trackBall Met laSerScanner 

De SpeechMike Premium bevat een ingebouwde, roestvrijstalen trackball met hoge 
precisie. De zelfsmerende, slijtvaste teflonlagers garanderen een probleemloze 
bediening gedurende de volledige levensduur van de microfoon. in combinatie 
met een laserscanner en zelfreinigende functie is de trackball nauwkeuriger en 
duurzamer dan ooit tevoren. Bovendien kan de trackball uit het apparaat worden 
gehaald om te worden gereinigd, mocht dat ooit nodig zijn.

DuBBelklikken, SlePen en neerZetten Met De trackBall 

Met de trackball van de SpeechMike Premium kunnen gebruikers dubbelklikken, 
maar ook slepen en neerzetten op het bureaublad. in de afspeelmodus werkt 
de trackball zelfs als volumeknop. De Philips SpeechMikes zijn de enige desktop 
dicteerapparaten die een dergelijk groot aantal verschillende functies bieden.

coMfortaBele BeDiening Van alle DicteerfunctieS  
Met één DuiM, Met PrograMMeerBare inStructietoetS

BeDien uw coMPuter en uw aPPlicatieS Met  
De geïntegreerDe roeStVrijStalen trackBall

uitneeMBare kaBel

4 PrograMMeerBare 
functietoetSen Voor een 
gePerSonaliSeerDe BeDiening 

ergonoMiScH 
geVorMDe BeHuiZing
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Verkrijgbare Versies

geïntegreerDe
StreePjeScoDe-
Scanner Met
DrukknoP- 
BeDiening 

DrukknoP-
BeDiening

geïntegreerDe
StreePjeScoDe-
Scanner Met
ScHuifScHakelaar-
BeDiening 

De allerbeste ergonomie door 
perfecte aanpassing aan de menselijke hand
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SliMMe firMware, coMPatiBel Met eerDere VerSieS

een van de grootste voordelen van de SpeechMike Premium is dat de microfoon geheel 
compatibel is met de derde generatie van de SpeechMike. Voor systeemintegrators 
betekent dit dat er geen veranderingen hoeven te worden doorgevoerd en dat de 
bestaande softwareontwikkelingskit kan worden gebruikt. De SpeechMike Premium 
kan worden geconfigureerd met de Philips remote Device Management-software en 
Speechcontrol, werkt in combinatie met de Speechexec-workflowsoftware en bevat 
zelfs een compatibiliteitsmodule voor de tweede generatie SpeechMikes.

SlijtVaSte Metalen ScHuifScHakelaar Met  
ergonoMiScH oPPerVlak

De SpeechMike Premium met schuifschakelaar heeft geen gewone schuifschakelaar. 
De schuifschakelaar is ergonomisch gevormd met een zacht geribbeld oppervlak 
voor ongelooflijk soepele tactiele feedback en comfortabel gebruik, uren achter 
elkaar. Bovendien hebben onze ontwerpers een miljoenvoudig beproefde contactloze 
schuifschakelaardetectie toegevoegd, waardoor de schuifschakelaar ook tijdens een 
zeer lange gebruiksperiode geen enkele slijtage zal vertonen.

coMPatiBel Met Mac en winDowS 

De SpeechMike Premium is compatibel met zowel Mac- als windows-
besturingssystemen en kan worden geconfigureerd met Speechcontrol,  
de handige Philips-tool voor hardwaremanagement.

Vier configureerBare functieknoPPen 

Met vier vrij configureerbare functieknoppen op het onderste deel van het 
bedieningspaneel kan de SpeechMike Premium verder worden gepersonaliseerd, 
zodat deze geschikt is voor elke gebruiker en toepassing. werken zoals u dat wilt – 
een voordeel dat alleen de Philips SpeechMike u kan bieden.

groter luiDSPrekergeDeelte 

in vergelijking met zijn voorganger is de SpeechMike Premium uitgerust met een 
twee keer zo groot luidsprekergedeelte, waardoor opnames met een glasheldere, 
perfecte kwaliteit afgespeeld kunnen worden.



 

VeelgeStelDe Vragen

waaroM Heeft De SPeecHMike PreMiuM  
een groot, Metalen MicrofoonrooSter?

•	om een opname met studiokwaliteit te bereiken, is het 
metalen rooster ontworpen met een open oppervlak dat 
drie keer zo groot is als dat van zijn voorgangers.

•	 een geïntegreerd popfilter voorkomt vervorming van het geluid 
wanneer u met uw mond dichtbij de microfoon spreekt.

waaroM Heeft PHiliPS een functie Voor  
BewegingSSenSor toegeVoegD?

•	 op grond van marktonderzoek en decennialange ervaring 
ontwikkelen we functies waar onze eindgebruikers profijt 
van hebben. gebruikers die zich volledig op hun dictaat 
concentreren, vergeten de opname vaak te pauzeren als 
ze door een telefoongesprek of hun assistent worden 
onderbroken. Ze leggen de SpeechMike op tafel en 
realiseren zich niet dat het opnemen gewoon doorgaat. 
Dankzij de bewegingssensor weten gebruikers zeker dat  
de opname stopt zodra het apparaat opzij wordt gelegd,  
en opnieuw start zodra ze de microfoon weer oppakken. 

waaroM Heeft De nieuwe SPeecHMike PreMiuM een 
antiMicroBiële BeHuiZing?

•	 De behuizing en de knoppen van de SpeechMike Premium zijn 
gemaakt van polymeren met antimicrobiële toevoegingen, die 
de microfoon minstens 5 jaar lang beschermen tegen allerlei 
ziektekiemen.

wat Maakt De nieuwe SPeecHMike Zo BijZonDer?

•	 De nieuwe SpeechMike is zo ontworpen dat achtergrond- en 
aanraakgeluiden worden uitgefilterd. Dit leidt tot de allerbeste 
opnamekwaliteit die ooit door een desktop dicteerapparaat 
is bereikt.

•	De unieke zwevende microfoon met een uitstekende 
signaal-ruisverhouding zorgt voor een kristalheldere, 
natuurlijke opname van uw stem, wat weer resulteert in de 
beste spraakherkenningsresultaten en tevreden typisten.

•	 kwalitatief hoogwaardige ergonomie met bedieningspaneel 
dat geoptimaliseerd is om blindelings te worden bediend,  
en verbeterde vorm van de knoppen zodat deze perfect  
zijn aangepast aan de menselijke hand.

iS De SPeecHMike PreMiuM coMPatiBel Met De 
SPeecHMike Van De tweeDe en DerDe generatie? 

•	 ja, de SpeechMike Premium is compatibel met de derde 
generatie en  bevat een compatibiliteitsmodus voor de tweede 
generatie.

Moet ik nieuwe DriVerS inStalleren?

•	 nee, u hebt geen nieuwe drivers nodig. als u de nieuwe 
functies wilt configureren, zoals een bewegingssensor, hoeft u 
alleen een update voor onze nieuwste drivers te installeren.

onDerSteunt De SPeecHMike PreMiuM ook  
een Scrollfunctie?

•	 ja. functietoetsen kunnen optioneel worden geconfigureerd om 
een scrollfunctie toe te voegen, of een muisfunctie, zoals klikken.

welke functieS BieDt De trackBall?

•	De roestvrijstalen trackball ondersteunt de volgende 
functies: slepen en neerzetten, oppakken en neerzetten, 
linkermuisknop en volumeknop wanneer de microfoon in  
de afspeelmodus staat.

iS De trackBall ZelfreinigenD en kan DeZe Door 
De geBruiker worDen ScHoongeMaakt?

•	 ja. De behuizing van de trackball bevat een reinigingsspaan om 
de trackball tijdens het gebruik schoon te maken. Daarnaast 
kan de gebruiker de trackball demonteren om de lens van de 
laser sensor te reinigen, mocht dat ooit nodig zijn.

Met welke BeDieningSSySteMen iS De SPeecHMike 
PreMiuM coMPatiBel?

•	De SpeechMike Premium is compatibel met zowel windows 
en Mac als met virtuele omgevingen zoals citrix en windows 
terminal Server.
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