
Luokkansa parasta äänitystä
tarkalla mikrofonilla

SpeechMike Premium Touch on Philipsin uusin innovaatio. Sen eristetty 
studiolaatuinen mikrofoni, kiinteä mikrofonin suoja, antimikrobiaalinen pinta ja 
liiketunnistin takaavat puheen kirkkaan äänittämisen ja puheentunnistuksen 
tarkat tulokset. Uusi kosketusanturi helpottaa navigointia ja säästää siten entistä 
enemmän aikaa.

Kirkasta ääntä

• eristetty studiolaatuinen mikrofoni tarkkaan äänitykseen

• optimoidusti muotoiltu mikrofoniritilä takaa kristallinkirkkaan äänen

• integroitu mikrofonin suoja täydelliseen äänityslaatuun

• ensiluokkainen toisto suuren kaiutinalueen ansiosta.

Erinomaista käyttömukavuutta

• täydellinen käteensopivuus ergonomisen muotoilun ansiosta

• kulumaton liukukytkin tai painikkeet mukavaa käyttöä varten

• integroitu liiketunnistin mykistää mikrofonin, kun se ei ole käytössä

• kosketusanturi integroidun hiiritoiminnon käyttöön.

Laadukkaita yksityiskohtia

• hygieeninen käyttö antimikrobiaalisen kotelon ja painikkeiden ansiosta

• viivakoodinlukija nopeuttaa dokumentointia

• räätälöity käyttö vapaasti määritettävien toimintonäppäimien ansiosta

• älykäs, taaksepäin yhteensopiva laiteohjelmisto tarjoaa lisäjoustavuutta.
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Kohokohdat
Studiolaatuinen kelluva mikrofoni

Kelluva mikrofoni on eristetty laitteen 

kotelosta, mikä estää lähes tyystin 

taustaäänien, kosketusten, napsahdusten 

sekä ilman ja laitteen rakenteen kautta 

kuuluvien häiriöäänien äänittämisen. 

Studiomikrofoneissa tätä tekniikkaa 

käytetään varmistamaan, ettei ääni vääristy 

ja että puheentunnistuksen tulokset ovat 

erinomaiset.

Metallinen mikrofoniritilä

Metalliritilän erikoissuunnitellut 

kuusikulmaiset aukot päästävät edelliseen 

malliin verrattuna kolminkertaisen määrän 

ääntä, mikä takaa kristallinkirkkaat äänitteet.

Integroitu mikrofonin suoja

Mikrofonikapselin ylä- ja alapuolelle asetettu 

fleece-eriste suodattaa äänen vääristymät, 

kuten napsahdukset ja kohinan, mikä takaa 

täydelliset tulokset myös lähellä mikrofonia 

äänitettyjen saneluiden yhteydessä.

Suuri kaiutinalue

SpeechMike Premium Touch on varustettu 

erittäin suurella kaiuttimella, joten se pystyy 

äänittämään ja toistamaan äänitteet selkeästi 

ja terävästi.

Ergonominen muotoilu 

Laite on suunniteltu sopimaan käteen 

täydellisesti ja vähentämään painikkeiden 

tahatonta painamista. Laitteen takaosassa 

oleva liipaisin ja komentopainike on 

suunniteltu olemaan sopivasti sormien 

ulottuvilla. 

Kulumaton liukukytkin ja painike

SpeechMike Premium Touch -mikrofonia 

voi käyttää liukukytkimellä tai painikkeella. 

Ergonomisesti muotoiltu ja pehmeällä 

uurretulla pinnalla varustettu liukukytkin 

ei kulu. Se takaa herkän tuntuman sekä 

miellyttävän ja intuitiivisen käytön. Sen lisäksi 

Philipsin suunnittelijat ovat toteuttaneet 

miljoonakertaisesti testatun kontaktittoman 

liukukytkimen tunnistuksen, joten se on 

täysin kulumaton koko erittäin pitkän 

käyttöajan.

Integroitu liiketunnistin

Kehityksen kärjessä olevassa SpeechMike 

Premium Touch -laitteessa on integroitu 

liiketunnistin, jonka ansiosta se on 

ensimmäinen paikallaan oleva sanelulaite, 

jota voidaan hallita kättä liikuttamalla. Laite 

havaitsee, milloin se asetetaan pöydälle, 

jolloin se mykistää mikrofonin. Kun laite 

nostetaan taas ylös, se poistaa mikrofonin 

mykistyksen. Sen lisäksi voidaan ohjelmoida 

räätälöityjä tapahtumia, kuten äänityksen 

pysäyttäminen ja jatkaminen.

Kosketusanturi

Laite on varustettu kosketusanturilla. 

Sen avulla käyttäjä voi helposti ohjata 

ja navigoida sovelluksissa äänittämisen 

aikana, eikä hänen tarvitse vaihtaa hiiren ja 

mikrofonin välillä.
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SpeechMike Premium Touch -sanelumikrofoni

Kohokohdat

SMP3700/3800-sarja

Kiillotettu, antimikrobinen pinta

SpeechMike Premium Touch -laitteen 

kotelo on valmistettu antimikrobiaalisesta 

muovista, joka estää bakteerien (esim. 

pneumokokkibakteerit ja moniresistentit 

mikro-organismit, kuten MRSA), virusten 

(esim. HIV ja influenssa), sienien (esim. 

Aspergillus niger) tai levien tarttumisen. 

Kiillotettu, korkealaatuinen pinta, joka on 

valmistettu helmiäismäisestä metallista, 

estää kosketuksesta aiheutuvia ääniä ja 

sormenjälkiä.

Integroitu viivakoodinlukija

SpeechMike Premium Touch on myös 

saatavissa integroidulla viivakoodinlukijalla 

varustettuna. Sen avulla asiakas- ja 

potilastiedot voidaan helposti liittää 

äänitteeseen lukemalla viivakoodi. 

Luetut tiedot liitetään automaattisesti 

sanelutiedostoon, mikä nopeuttaa 

dokumentoimista. Kaikki tunnistetiedot 

syötetään tarkasti, mikä edistää turvallisuutta 

ja mahdollisia kustannussäästöjä.

Vapaasti mukautettavat näppäimet

SpeechMike Premium Touch -laitteen 

vapaasti mukautettavat näppäimet ovat 

erityisen käytännöllisiä puheentunnistus-

komentojen ohjelmoimisessa. Laitteen voi 

mukauttaa yksilöllisesti käyttäjän ja käyttö-

kohteen mukaan.

Erinomainen yhteensopivuus

Asiakkaat voivat päivittää vanhemmat 

SpeechMike-mallinsa uuteen asentamatta 

lisäohjelmia. Integraattoreiden ei 

enää tarvitse tehdä muutoksia, vaan 

he voivat käyttää olemassa olevaa 

ohjelmakehityspakettia. SpeechMike 

Premium Touch on yhteensopiva Mac- ja 

Windows-käyttöjärjestelmien kanssa 

sekä virtuaaliympäristöjen, kuten Citrixin, 

VM Waren ja Hyper-V:n, kanssa. Sen 

voi määrittää Philipsin SpeechControl-

laitteistonhallintatyökalulla.



Ominaisuudet
Liitännät

USB: nopea USB 2.0

Äänitys

Mikrofonin tyyppi: 

elektreettikondensaattorimikrofoni

Mikrofonikapseli: 10 mm

Ominaisuus: yksisuuntainen

Taajuusvaste: 200–12 000 Hz

Herkkyys: -37 dBV

Signaali-kohinasuhde: > 70 dBA

Ääni

Kaiutintyyppi: sisäänrakennettu pyöreä 

dynaaminen kaiutin

Kaiuttimen halkaisija: 30 mm

Akustinen taajuusvaste: 300–7 500 Hz

Kaiuttimen lähtöteho: > 200 mW

Viivakoodinlukija (SMP3800/3810)

Yhteensopivat viivakoodit: EAN, UPC, 

Code 11 / 39 / 93 / 128, Codabar, MSI Code, 

Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 

5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar

Tyyppi: charge-coupled device (CCD)

Järjestelmävaatimukset

Suoritin: Intel Pentium 4, 1,0 GHz tai vastaava 

suoritin

RAM-muisti: 1 Gt (suositus: 2 Gt)

Kovalevytila: 250 Mt:n kovalevytila 

Microsoft.Net Framework -ohjelmalle, 30 Mt 

SpeechControl-ohjelmalle

Käyttöjärjestelmä: Windows 10 (64-bittinen), 

Windows 8/7 (32/64-bittinen), Mac OS X 

10.11/10.10

Vapaa USB-portti

Näytönohjain: suositus: DirectX-

yhteensopiva, laitekiihdytystä tukeva 

näytönohjain

Yhteensopiva Citrix- ja Windows Terminal 

Server -ympäristöjen kanssa

Ympäristöominaisuudet

Direktiivin 2011/65/EU (RoHS) mukainen

Lyijytön juote

Käyttöolosuhteet

Lämpötila: 5–45 °C

Ilmankosteus: 10–90 %

Mitat

Tuotteen mitat (L × S × K): 45 × 175 × 32 mm

Paino: 200 g (johdon kanssa)

Johdon pituus: 2,5 m

Malli ja pintakäsittely

Materiaali: korkealaatuisesta muovista ja 

antimikrobiaalisesta lisäaineesta valmistettu 

kotelo

Väri: tummanharmaa helmiäismetalli 

Pakkauksen sisältö

SpeechMike Premium Touch 

-sanelumikrofoni

SpeechMike Premium Touch 

-sanelumikrofoni

Mikrofonipidike

Pikaohje
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