
LFH9500 série

Philips Pocket Memo 
gravador de ditados 
digital
com software de fluxo de 
trabalho SpeechExec Concentre-se no que é mais 

importante
com uma solução para ditados profissional

Feitos especialmente para as necessidades profissionais, os gravadores de ditados 
Pocket Memo 9500 contam com design e tecnologia avançados, que garantem uma 
qualidade de som nítida e facilidade de utilização única – tudo condensado numa 
estrutura robusta totalmente em metal. Com o software SpeechExec Pro Dictate 
incluído, é garantida uma integração fácil no seu fluxo de trabalho de documentos 
diário.

Aumente a sua produtividade
•	 Software de fluxo de trabalho SpeechExec para uma gestão eficiente dos dados
•	 Interruptor deslizante ergonómico para uma utilização eficiente com um só dedo
•	 Funções de edição profissional para revisão fácil de ficheiros

Qualidade áudio superior
•	Microfone de alta qualidade para resultados de reconhecimento de voz precisos
•	Codificação DSS Pro para gravação optimizada da voz 

Concebido para profissionais
•	Base USB para um carregamento mais rápido da bateria e transferência mais fácil
•	Controlo de menu intuitivo com “botões inteligentes”



Destaques
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Software SpeechExec Pro

O software 
SpeechExec Pro organiza o fluxo de trabalho dos 
ficheiros de ditado e dos respectivos documentos 
finais entre o autor e o transcritor e permite-lhe 
monitorizar a evolução do trabalho.

Operação com interruptor deslizante

Com o interruptor deslizante profissional, pode 
manter os seus hábitos de trabalho, melhorando o 
rendimento. Oferece uma resposta rápida e está 
desenhado para ser utilizado com uma só mão.

Funções de edição profissional 

Edição fácil e rápida de ficheiros (introdução, 
substituição, anexação) através da utilização 
prática do interruptor deslizante.

Microfone de alta qualidade

O microfone especial integrado de alta qualidade 
proporciona uma sensibilidade de gravação acrescida 
e qualidade de som melhorada.

Codificação DSS Pro

O formato de ficheiro .dss é a referência 
internacional para o processamento de fala 
profissional. Oferecendo uma qualidade áudio 
extraordinária para voz gravada, os ficheiros 
.dss permitem uma elevada taxa de compressão 
e reduzir os tamanhos de ficheiros, o tráfego 
de rede e a capacidade de armazenamento 
necessária. Este formato permite ainda guardar 
informações adicionais como, por exemplo, o 
nome do cliente/paciente, tipo de documento a ser 
guardado no cabeçalho do ficheiro, tornando mais 
fácil a organização de ficheiros.

Base USB

O gravador digital Pocket Memo pode ser 
carregado rapidamente através da ligação USB ao 
seu PC. Este processo dá-lhe a segurança de ter 
o seu gravador sempre pronto a trabalhar quando 
precisa dele. Além disso, os seus ficheiros serão 
transferidos para o PC automaticamente.

Botões inteligentes

Com os dois botões inteligentes consegue 
percorrer as opções do menu e fazer selecções 
rapidamente. Navegar pelo menu para atribuir 
tipos de trabalho e outros comandos de forma 
rápida e intuitiva



Conectividade
•	Auscultadores: 3,5 mm
•	Microfone: 3,5 mm
•	USB: USB 2.0 de alta velocidade
•	Conector de acoplamento
•	Ranhura para cartão de memória SD (HC)
•	Fonte de alimentação: 6 V CC

Visor
•	Tipo: LCD
•	Tamanho do ecrã na diagonal: 44 mm / 1,71" 
•	Resolução: 128 × 128 píxeis
•	Retroiluminação: branca

Suportes de armazenamento
•	Cartão de memória substituível
•	Tipos de cartão de memória: Secure Digital (SD), 

Secure Digital (SDHC), até 32 GB
•	Em conformidade com a classe de 

armazenamento em massa

Gravação de áudio
•	Formato de gravação: DSS/DSS Pro (Digital 

Speech Standard)
•	Microfone incorporado: mono
•	Modos de gravação: QP (DSS/mono), SP (DSS/

mono)
•	Velocidade de transmissão: 13,5 kbps (SP), 28 

kbps (QP)
•	Tempo de gravação (cartão de 2 GB): 349 horas 

(SP), 170 horas (QP)
•	Taxa de amostragem: 16 kHz (QP), 12 kHz (SP)

Som
•	Tipo de altifalante: altifalante dinâmico redondo 

incorporado
•	Diâmetro do altifalante: 30 mm
•	Potência de saída do altifalante: 200 mW
•	Resposta de frequência: 300–7000 Hz (QP), 

300–5700 Hz (SP) 

Comodidade
•	Controlo através de interruptor deslizante de 4 

posições
•	Funções de edição profissional
•	Definição de prioridades
•	Operação com um só dedo
•	Suporte multilinguístico: 4 idiomas (EN, FR, DE, 

ES)
•	2 botões inteligentes
•	Carregamento rápido por USB
•	Definição de ID de autor
•	Bloqueio de ficheiros
•	Gravação com activação por voz
•	Actualização de software automática

Alimentação
•	Pilhas incluídas
•	Número de pilhas: 2
•	Tipo de pilhas: AAA/LR03 alcalinas, AAA Ni-MH 

LFH9154 da Philips
•	Recarregáveis: sim, por USB
•	Duração das pilhas: até 21 horas (modo SP) com 

pilhas alcalinas da Philips, até 19 horas (modo 
SP) com pilhas recarregáveis Ni-MH LFH9154 da 
Philips

•	Tempo de carregamento (carga completa): 
carregamento rápido por USB: 2,5 horas

Especificações
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Requisitos do sistema (SpeechExec Pro)
•	Processador: recomenda-se Pentium IV de 1 GHz
•	Memória RAM: 1 GB (recomenda-se 2 GB)
•	Espaço de disco rígido: 100 MB para SpeechExec, 

850 MB para Microsoft .NET 4
•	Saída de auscultadores ou altifalantes
•	Sistema operativo: Windows 7 (32/64 bits), 

Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 
bits)

•	Porta USB livre
•	Unidade de DVD-ROM
•	Placa gráfica: compatível com DirectX, 

recomenda-se com aceleração de hardware
•	Dispositivo de som: compatível com o Windows

Especificações ecológicas
•	Em conformidade com a directiva 2002/95/CE 

(RoHS)
•	Produto soldado sem chumbo

Conteúdo da embalagem
•	Gravador de ditados digital Pocket Memo
•	Software SpeechExec Pro Dictate
•	Base USB LFH9120
•	Cartão de memória Secure Digital (SD) da Philips
•	2 pilhas AAA recarregáveis LFH9154 da Philips
•	Cabo USB
•	Bolsa em pele
•	Manual do utilizador
•	Guia de início rápido

Acessórios disponíveis
•	Pilhas AAA recarregáveis LFH9154
•	Cartão de memória Secure Digital (SD) da Philips
•	Fonte de alimentação LFH9146 da Philips
•	Estação de acoplamento USB LFH9120

Design e acabamento
•	Cor(es): prateado/preto
•	Material: corpo totalmente em metal

Condições de funcionamento
•	Temperatura: 5 °–45 °C
•	Humidade: 10 %–90 %

Especificações
•	Dimensões do produto (L × P × A): 50 mm × 116 

mm × 17 mm
•	Peso: 106 g, incluindo duas pilhas AAA 

recarregáveis Ni-MH da Philips (LFH9154)

Versões

Interruptor deslizante de 4 posições 
(gravar, parar, reproduzir, retroceder 
rapidamente)

•	LFH9500 com software de fluxo de trabalho 
SpeechExec

Interruptor deslizante configurável 
de 4 posições (avançar rapidamente, 
reproduzir/gravar, parar, retroceder 
rapidamente)

•	LFH9520 com software de fluxo de trabalho 
SpeechExec
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