SpeechMike
Premium Air
Draadloze
dicteermicrofoon
Draadloos
Lossless spraaktechnologie
Nauwkeurige microfoon
Aanraaksensor

Mobiel dicteren nu ook
op de werkplek
met gepatenteerde lossless spraaktechnologie

SMP4000

De SpeechMike Premium is nu tot in ieder detail geperfectioneerd. Profiteer
van alle voordelen van de marktleider, SpeechMike Premium, maar zonder de
beperkingen van een kabel. Neem uw stem op met een premium ontkoppelde
microfoon van studiokwaliteit met een geïntegreerd filter voor ruisonderdrukking
en realiseer uitzonderlijke spraakherkenningsresultaten. Dankzij de revolutionaire
gepatenteerde lossless spraaktechnologie biedt de SpeechMike Premium Air
maximale mobiliteit zonder grenzen.
Uitzonderlijke opnameresultaten
• Microfoon van studiokwaliteit voor uitmuntende spraakherkenningsresultaten
• Ontkoppelde vrij-beweegbare microfoon voor precieze opnames zonder
achtergrondgeluid
• Geïntegreerde bewegingssensor dempt de microfoon wanneer deze niet gebruikt
wordt
Draadloos voor maximale mobiliteit
• Gepatenteerde lossless spraaktechnologie voor eenvoudig draadloos opnemen
• Hoogwaardig docking station voor snel opladen en gemakkelijk koppelen
• Accu met lange levensduur voor maximaal 24 uur opnametijd
Ontwikkeld voor gemak
• Vrij te configureren toetsen en modi voor een gepersonaliseerd toestel
• Slijtvaste schuifschakelaar of drukknoppen voor een comfortabele bediening
• Hygiënisch oppervlak voor eenvoudige desinfectie
Ontwikkeld voor professionals
• Aanraaksensor voor geïntegreerde muisfuncties
• Handsfree opnemen voor comfortabel werken
• Slimme, achterwaarts compatibele firmware voor extra flexibiliteit

No 1 in SPS mondiaal
klantentevredenheids
onderzoek 09/2017

SpeechMike Premium Air draadloze dicteermicrofoon

SMP4000

Kenmerken
Microfoon van studiokwaliteit

Gepatenteerde lossless spraaktechnologie

Accu met lange levensduur

5m

De SpeechMike Premium Air wordt geleverd
met een microfoon van studiokwaliteit en een
geïntegreerd filter voor ruisonderdrukking
voor de helderste opnames en de beste
spraakherkenningsresultaten.
Vrij-beweegbare microfoon

Ongecomprimeerd draadloos opnemen zorgt
dat u vrij kunt bewegen tijdens het werken.
U kunt gemakkelijk tot 5 meter afstand van
uw werkplek bewegen en uw opnames
worden nog steeds veilig verstuurd naar
uw computer, in de hoogste kwaliteit en
zonder onderbrekingen. Deze geavanceerde
technologie zorgt ervoor dat ieder woord
opgenomen wordt, vanaf het moment dat de
knop Opnemen ingedrukt wordt.

De krachtige ingebouwde Li-polymeer-accu
die laadt aan hoge snelheid, garandeert tot
24 uur betrouwbare opnametijd. De accu kan
eenvoudig binnen drie uur draadloos worden
opgeladen via het meegeleverde docking
station.
Vrij te configureren toetsen

Hoogwaardig docking station

De vrij-beweegbare microfoon is ontkoppeld
van de behuizing van het apparaat waardoor
er vrijwel geen achtergrond-, aanraak-, klik-,
lucht- of constructiegeluid wordt opgenomen.
Geïntegreerde bewegingssensor

Als toonaangevend technologisch apparaat,
werd de SpeechMike Premium Air uitgerust
met een bewegingssensor waardoor
het toestel wordt gecontroleerd door de
bewegingen van uw hand. Het detecteert
wanneer het op tafel wordt gelegd en dempt
vervolgens de microfoon. Op het moment
dat het apparaat weer wordt vastgenomen,
wordt de microfoon automatisch opnieuw
ingeschakeld. Bovendien kunnen
gepersonaliseerde situaties worden
geprogrammeerd, bijvoorbeeld om de
opname te pauzeren en te vervolgen.

Het stabiele en innovatieve docking station
maakt snel draadloos opladen mogelijk en
laat uw apparaat gemakkelijk verbinding
maken met het docking station. Gebruikers
kunnen flexibel werken met meerdere
docking stations op verschillende plaatsen.
Als een optioneel voetpedaal verbonden is,
maakt het docking station zelfs hands-free
opnemen mogelijk. De AirBridge draadloze
adapter (beschikbaar als accessoire) is een
mobiel lichtgewicht alternatief voor het
docking station om de microfoon aan te
sluiten op een computer.

U kunt de toetsen op uw apparaat vrij
configureren of gebruik maken van de
voorafgeïnstalleerde beveiligde Dragonmodus. Deze modus stelt de toetsen in
voor een optimaal gebruik met Dragon
spraakherkenningssoftware. Dit vereist geen
bijkomende driver installatie, waardoor
de instelling eenvoudig is, zelfs in virtuele
omgevingen.
Slijtvaste schuifschakelaar en drukknop

De SpeechMike Premium Air wordt bediend
door middel van een schuifschakelaar
of een drukknop. De schuifschakelaar
is ergonomisch gevormd met een lichtgeribbeld oppervlak voor soepele tactiele
feedback en comfortabel en intuïtief
gebruik. Bovendien hebben onze technici
een meervoudig bewezen, contactloze
schuifdetectie geïmplementeerd, waardoor
het apparaat gedurende een zeer lange tijd
volledig slijtvast blijft.

SpeechMike Premium Air draadloze dicteermicrofoon
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Kenmerken

Versies

Hygiënisch oppervlak

Zeer compatibel

SMP4000

Het hygiënische oppervlak belemmert
fysiek de kolonisatie van ziektekiemen en
verbetert zo de efficiëntie van de gebruikelijke
maatregelen voor het desinfecteren. Het
gepolijste, parelkleurige metalen oppervlak
van hoge kwaliteit maakt het apparaat
ook ongevoelig voor aanraakgeluiden en
vingerafdrukken.

Klanten kunnen upgraden vanuit hun
vorige SpeechMike-model zonder dat
ze aanvullende software hoeven te
installeren. Voor integrators betekent dit
dat er geen wijzigingen hoeven te worden
geïmplementeerd en dat de bestaande
SDK kan worden gebruikt. De SpeechMike
Premium Air is compatibel met de
besturingssystemen Mac en Windows, en
met virtuele omgevingen, zoals Citrix, VM
Ware en Hyper-V. Het apparaat kan worden
geconfigureerd met SpeechControl, het
nuttige beheerhulpmiddel voor hardware van
Philips.

Drukknopbediening

Aanraaksensor

SMP4010

Schuifschakelaarbediening (opnemen,
stoppen, afspelen, snel terugspoelen)

Het apparaat wordt geleverd met een
stof- en vuilbestendige aanraaksensor
voor superieure kwaliteit. Hiermee kan de
gebruiker tijdens het opnemen eenvoudig
controleren en navigeren door verschillende
toepassingen zonder te hoeven schakelen
tussen muis en microfoon.
Handsfree opnemen

Een optioneel voetpedaal kan rechtstreeks
worden aangesloten op het docking station
en zo worden gebruikt voor een praktische
handsfree opnamebediening.
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Specificaties
Aansluitingen

Systeemvereisten voor Philips

Draadloze technologie: 2,4 GHz ISM-band

SpeechControl software

Modulatie: 8-FSK

Processor: Intel dual core of vergelijkbare

Maximumbereik: tot 5 meter (zichtlijn)

AMD-processor, 1 GHz of snellere processor
RAM: 2 GB (32-bits)/4 GB (64-bits)

Audio-opname

Ruimte op harde schijf: 30 MB voor

Type microfoon: elektret-

SpeechControl software, 4,5 GB voor

condensatormicrofoon

Microsoft .NET Framework

Microfooncapsule: 10 mm

Besturingssysteem: Windows 11, Windows 10

Kenmerk: uni-directioneel

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

Frequentiebereik: 200 – 12.000 Hz

beperkt zijn)

Gevoeligheid: -37 dBV

Grafische kaart: DirectX-compatibele

Signaal-naar-ruis-verhouding: > 70 dBA

grafische kaart met hardwareversnelling
aanbevolen

Geluid

Geluid: Windows-compatibel

Type luidspreker: ingebouwde, ronde

geluidsapparaat

dynamische luidspreker

Vrije USB-poort

Diameter luidspreker: 30 mm

Ondersteunde spraakherkenningssoftware:

Akoestisch frequentiebereik: 300 – 7.500 Hz

Nuance Dragon Professional 13/14/15

Uitgangsvermogen luidspreker: > 200 mW

Individual/Group, Nuance Dragon Legal
13/14/15, Dragon Medical Practice Edition 3,

Voeding

Nuance Dragon SDK Client Edition 14

Accutype: Li-polymeer
Oplaadbaar: draadloos via docking station of

Milieuspecificaties

micro-USB

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

Voeding: via docking station

Loodvrij gesoldeerd product

Levensduur accu: tot 24 uur opnemen
Standbytijd: > 100 uur

Gebruiksomstandigheden

Oplaadtijd (volledig opladen): 3 uur

Temperatuur: 5 – 45 °C

(draadloos)

Vochtigheid: 10% – 90%

Afmetingen

Ontwerp en afwerking

Productafmetingen (b × d × h):

Materiaal: hoogwaardige polymeren

45 × 175 × 32 mm

Kleur: donkergrijs, parel metallic

Gewicht: 120 g
Inhoud verpakking
Docking station

SpeechMike Premium Air draadloze

Productafmetingen (b × d × h):

dicteermicrofoon

82 × 85 × 60 mm

Docking station ACC4000

Gewicht: 276 g

Netvoeding met internationale adapters: VS,

USB: voor voetpedaal

VK, Europa, Azië-Pacific

Micro-USB: gegevensverbinding

2 USB-kabels

Kensington-slot

Snelle startgids
Beschikbare accessoires
SpeechMike Premium Air Docking station
ACC4000
AirBridge draadloze adapter voor SpeechOne
en SpeechMike Premium Air ACC4100
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