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Met SmartMike Duo kunt u snel en nauwkeurig gesprekken vastleggen, of dit
nu is om compliance redenen, voor de kwaliteitswaarborg of gewoon voor
vergaderprotocollen. Spreek op een natuurlijke manier met uw collega of met uw
klant zonder dat u bang hoeft te zijn dat in het transcript niet meer duidelijk is wie
wat heeft gezegd. U kunt de gemaakte documenten later gemakkelijk opvragen en
eenvoudig naar de juiste passage gaan.
Gemaakt voor duidelijke transcripties

• Gemakkelijk gespreksnotities maken in audio en geschreven vorm

• Unieke AI-algoritmes zorgen ervoor dat elk gesproken woord nauwkeurig wordt
vastgelegd

• Duidelijke transcripts die precies laten zien wie wat gezegd heeft
Snelle en nauwkeurige vergaderprotocollen

• Direct vastgelegd in audio en schrift om eenvoudig aan wettelijke vereisten te voldoen
• SmartMike is beschikbaar in meerdere talen
Ontworpen voor professionals

• Overal toegang tot uw gesprekstranscripties voor flexibel werken
• Mobiel en compact ontwerp voor ultieme opnamevrijheid

• Hygiënisch oppervlak voor veilig gebruik en eenvoudige desinfectie
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Kenmerken
Makkelijk gespreksnotities maken

Lees snel wie wat heeft gezegd

Overal toegang tot uw gesprekstranscripties

Terwijl u op een natuurlijke manier met

SmartMike Duo maakt duidelijke,

Gesprekstranscripties worden veilig opgeslagen

automatisch gespreksnotities gemaakt.

een gesprek. U kunt eenvoudig de relevante

en kunnen overal worden geraadpleegd

de andere persoon praat, worden er

Hierdoor onstaat er een duidelijk trancript

van het gesprek in realtime en tegelijkertijd
wordt een audiobestand opgenomen en

opgeslagen als een verslag van het gesprek.

U hoeft geen notities te maken of te dicteren
tijdens vergaderingen, waardoor u zich kunt

doorzoekbare transcripten van elke spreker in
informatie opzoeken in het transcript. U hoeft
niet de hele audio-opname te beluisteren om
relevante informatie te vinden.

Direct vastgelegd in audio en schrift

in onze beveiligde SpeechLive-oplossing

- op kantoor of onderweg. Zo heeft u uw
waardevolle gegevens altijd bij de hand.
Ultieme opnameflexibiliteit

concentreren op uw gesprekspartner en het
werk dat moet gebeuren.

Leg elk woord vast dat is gezegd

U kunt gesprekken opnemen en transcripten
maken van wat er gezegd is voor wettelijke

of kwaliteitsdoeleinden en ze gebruiken voor

latere bewijsplicht, indien nodig. Zo kunt u snel
SmartMike Duo maakt duidelijke transcripten,
zelf als mensen door elkaar praten. Dankzij

de gepatenteerde kunstmatige intelligentiealgoritmes in het apparaat, kan de realtime

en eenvoudig bewijs leveren van wat iemand
heeft gezegd of gehoord.

Met de SmartMike kunt u twee sprekers
nauwkeurig opnemen met slechts één

apparaat. De microfoon kan gewoon op de

tafel worden geplaatst en ligt niet in de weg
tijdens een gesprek. Dankzij het compacte
formaat kunt u de SmartMike eenvoudig

meenemen naar vergaderingen met klanten.

SmartMike Duo spreekt uw taal

Hygiënisch oppervlak

Het maken van transcripten wordt ondersteund

Het materiaal van het hygiënische oppervlak

Australië), Frans (Frankrijk en Canada),

vormen, waardoor de efficiëntie van de

scheiding van twee sprekers zelfs in

rumoerigere omgevingen plaatsvinden. Dit

zorgt ervoor dat er geen belangrijke informatie
verloren gaat als mensen tegelijk praten.

in de volgende talen: Engels (VS, VK en

Afrikaans, Catalaans, Deens, Duits, Fins, Grieks,
Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Nederlands,
Noors, Pools, Portugees, Slowaaks, Spaans,
Tsjechisch en Zweeds.

zorgt ervoor dat er zicht geen bacteriekolonies
gebruikelijke desinfectiemaatregelen wordt

verbeterd. Het gepolijste oppervlak van hoge
kwaliteit maakt het apparaat ook ongevoelig
voor aanraakgeluiden en vingerafdrukken.
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Specificaties
Aansluitingen

Inhoud verpakking

USB 1.1 en USB 2.0)

USB-kabel (een USB type C naar USB type A

USB: USB 3.0, type C-socket (compatibel met

Audio opname

Type microfoon: Ruisarme electret

condensatormicrofoon met AI-ondersteuning

SmartMike Duo AI-gespreksmicrofoon
stekker)

Neopreen tasje
Snelstartgids

Microfooncapsule: 10 mm
Geluid

Type luidspreker: ingebouwde, dynamische
luidspreker

Uitgangsvermogen luidspreker: > 320 mW
Systeemvereisten

Besturingssysteem: Nieuwste versie van Google
Chrome in Windows 11/10 of macOS
Spraakherkenning

Ondersteunde talen: Afrikaans, Catalaans,

Deens, Duits, Engels (VS, VK en Australië), Fins,

Frans (Frankrijk en Canada), Grieks, Hebreeuws,
Hongaars, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools,
Portugees, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch,
Zweeds

Milieuspecificaties

Voldoet aan 2011/65/EU (RoHS)
Loodvrij gesoldeerd product
Gebruiksomstandigheden
Temperatuur: 5° – 45° C

Luchtvochtigheid: 10% – 90%
Afmetingen

Productafmetingen (H x B x D):
45 × 140 × 23,5 mm

Gewicht: 90 g exclusief kabel
Kabellengte: 1 m

Ontwerp en afwerking

Materiaal: Behuizing is gemaakt van

hoogwaardige polymeren, microfoonroosters
van roestvrij staal

Kleur: Bovenkant wit, behuizing grijs
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