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Pöytäsanelusta mobiiliratkaisuksi
häviöttömällä äänitekniikalla

SMP4000

SpeechMike Premium on saavuttanut korkeimman kehitysvaiheensa. Hyödy
kaikista eduista, joita tämä toimialansa johtava sanelumikrofoni tarjoaa ilman
johtojen asettamia rajoituksia. Äänitä sanelusi eristetyllä studiolaatuisella
mikrofonilla, jossa on kiinteä kohinaa vaimentava suodatin ja joka takaa
poikkeuksellisen ensiluokkaiset puheentunnistuksen tulokset. Mullistavan
häviöttömän äänitekniikan ansiosta SpeechMike Premium Air tarjoaa parhaan
liikkuvuuden laadusta tinkimättä. Laite takaa saman korkean laadun kuin
johdolla varustettu vakiomallinen SpeechMike Premium.
Poikkeukselliset äänitystulokset
• studiolaatuinen mikrofoni luokkansa parhaisiin puheentunnistuksen tuloksiin
• eristetty kelluva mikrofoni tarkkaa äänittämistä varten ilman taustamelua
• integroitu liiketunnistin mykistää mikrofonin, kun se ei ole käytössä.
Langatonta liikkuvuutta
• häviötön äänitekniikka sujuvaa langatonta äänentallennusta varten
• loistava telakointiasema nopeaa latausta ja älykästä laitteiden parittamista varten
• pitkäkestoinen akku takaa luotettavaa äänittämistä jopa 24 tunnin ajaksi.
Suunniteltu mukavakäyttöiseksi
• vapaasti määriteltävät painikkeet
• kulumaton liukukytkin ja painikkeet mukavaa käyttöä varten
• jatkuva hygieeninen käyttö antimikrobiaalisen kotelon ja painikkeiden ansiosta.
Kehitetty ammattilaisille
• kosketusanturi integroidun hiiritoiminnon käyttöön
• handsfree-äänitys miellyttävään työskentelyyn
• älykäs, taaksepäin yhteensopiva laiteohjelmisto tarjoaa lisäjoustavuutta.

Numero 1 globaalissa SPSasiakastyytyväisyyskyselyssä
09/2015.

Langaton SpeechMike Premium Air -sanelumikrofoni

SMP4000

Kohokohdat
Studiolaatuinen mikrofoni

Häviötön äänitekniikka

Vapaasti määriteltävät painikkeet

5m

SpeechMike Premium Air on varustettu

Pakkaamaton langaton äänitys mahdollistaa

Voit määritellä laitteesi painikkeiden

studiolaatuisella mikrofonilla ja kohinaa

vapaan liikkuvuuden ja kävelyn työskentelyn

toiminnot vapaasti tai käyttää esiasennettua

vaimentavalla suodattimella, minkä ansiosta

aikana. Voit helposti liikkua jopa 10 metrin

suojattua Dragon-tilaa. Tässä tilassa

saavutetaan selkeimmät äänitteet ja

päähän työasemastasi, ja äänesi tallennetaan

painikkeiden toiminnot on optimoitu Dragon-

tarkimmat puheentunnistuksen tulokset.

turvallisesti tietokoneeseen mahdollisimman

puheentunnistusohjelmaa varten. Tällöin

korkealaatuisena ja ilman keskeytyksiä.

ei tarvita ylimääräisiä ajuriasennuksia ja

Kehityksen kärjessä oleva tekniikka takaa, että

asetusten käyttöönotto on helppoa jopa

jokainen sana tallentuu heti äänityspainikkeen

virtuaaliympäristössä.

Kelluva mikrofoni

painamisesta lähtien.
Kulumaton liukukytkin ja painike
Loistava telakointiasema

Kelluva mikrofoni on eristetty laitteen
kotelosta, mikä estää lähes tyystin
taustaäänien, kosketusten, napsahdusten
SpeechMike Premium Air -mikrofoni

sekä ilman ja laitteen rakenteen kautta
kuuluvan melun äänittämisen.
Integroitu liiketunnistin

Vakaa ja innovatiivinen telakointiasema tarjoaa

on saatavissa joko liukukytkin- tai

langattoman huippunopean latauksen sekä

painiketoimintoisena. Ergonomisesti muotoiltu

laitteen ja telakointiaseman parittamisen.

ja pehmeällä uurretulla pinnalla varustettu

Käyttäjät voivat toimia joustavasti ja

liukukytkin takaa herkän tuntuman sekä

työskennellä eri telakointiasemien kanssa

miellyttävän ja intuitiivisen käytön. Sen lisäksi

eri paikoissa. Lisävarusteena saatavan

Philipsin suunnittelijat ovat toteuttaneet

jalkaohjaimen avulla telakointiasema

miljoonakertaisesti testatun kontaktittoman

mahdollistaa handsfree-äänityksen.

liukukytkimen tunnistuksen, joten se on täysin
kulumaton koko erittäin pitkän käyttöajan.

Kestävä akku

Kehityksen kärjessä olevassa SpeechMike
Premium Air -laitteessa on integroitu
liiketunnistin, joten sitä 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

Tehokas, kiinteä ja nopeasti ladattava

tapahtumia, kuten äänityksen pysäyttäminen

litiumioniakku takaa jopa 24 tunnin

ja jatkaminen.

luotettavan äänitysajan. Akun voi ladata
helposti ja langattomasti alle kolmessa
tunnissa käyttämällä toimitukseen sisältyvää
telakointiasemaa.
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SMP4000

Kohokohdat

Versiot

Kiillotettu, antimikrobiaalinen pinta

Handsfree-äänitys

SMP4000

SpeechMike Premium Air -laitteen kotelo

Lisävarusteena saatava jalkaohjain voidaan

Käyttö painikkeella

on tehty antimikrobiaalisesta muovista,

liittää suoraan telakointiasemaan, minkä

joka estää erilaisten mikro-organismien,

ansiosta handsfree-äänitystä voi ohjata

kuten bakteerien, virusten, sienien ja levien

helposti.

SMP4010

tarttumista. Kiillotettu, korkealaatuinen
pinta, joka on valmistettu helmiäismäisestä

Erinomainen yhteensopivuus

metallista, estää kosketuksesta aiheutuvia
ääniä ja sormenjälkiä.
Kosketusanturi

Käyttö liukukytkimellä (äänitys, pysäytys,
toisto, pikakelaus)
Asiakkaat voivat päivittää vanhemmat
SpeechMike-mallinsa uuteen asentamatta
lisäohjelmia. Integraattoreiden ei
enää tarvitse tehdä muutoksia, vaan
Laitteessa on pölyn- ja liankestävä

he voivat käyttää olemassa olevaa

kosketusanturi, joka takaa loistavan laadun.

ohjelmakehityspakettia. SpeechMike

Sen avulla käyttäjä voi helposti ohjata

Premium Air on yhteensopiva Mac- ja

ja navigoida sovelluksissa äänittämisen

Windows-käyttöjärjestelmien kanssa

aikana, eikä hänen tarvitse vaihtaa hiiren ja

sekä virtuaaliympäristöjen, kuten Citrixin,

mikrofonin välillä.

VM Waren ja Hyper-V:n, kanssa. Sen
voi määrittää Philipsin SpeechControllaitteistonhallintatyökalulla.

Langaton SpeechMike Premium Air -sanelumikrofoni

SMP4000

Ominaisuudet
Liitännät

Philips SpeechControl -ohjelmiston

Langaton tekniikka: 2,4 GHz ISM-kaista

järjestelmävaatimukset

Modulaatio: 8-FSK

Suoritin: Intel Dual Core tai vastaava AMD-

Kantama: jopa 10 m (näköetäisyydellä)

suoritin, 1 GHz tai nopeampi
RAM: 2 Gt (32-bittinen) / 4 Gt (64-bittinen)

Äänitys

Kiintolevytila: 30 Mt SpeechControl-

Mikrofonin tyyppi:

ohjelmalle, 4,5 Gt Microsoft .NET

elektreettikondensaattorimikrofoni

Frameworkille

Mikrofonikapseli: 10 mm

Käyttöjärjestelmä: Windows 10 (64-bittinen),

Ominaisuus: yksisuuntainen

Windows 8.1/7 (32-/64-bittinen), Windows

Taajuusvaste: 200–12 000 Hz

Server 2012 (64-bittinen), Windows Server

Herkkyys: -37 dBV

2008 R2 (32-/64-bittinen), macOS 10.11/10.12

Signaali-kohinasuhde: > 70 dBA

Grafiikka: suositus: DirectX-yhteensopiva,
laitekiihdytystä tukeva näytönohjain

Ääni

Ääni: Windows-yhteensopiva äänilaite

Kaiutintyyppi: sisäänrakennettu pyöreä

Vapaa USB-portti

dynaaminen kaiutin

Tuettu puheentunnistusohjelma: Nuance

Kaiuttimen halkaisija: 30 mm

SpeechMagic SDK, Nuance Dragon Medical

Akustinen taajuusvaste: 300–7 500 Hz

Workflow Edition, Nuance Dragon Medical

Kaiuttimen lähtöteho: > 200 mW

Direct

Virta

Ympäristöominaisuudet

Akun tyyppi: litiumpolymeeri

Direktiivin 2011/65/EU (RoHS) mukainen

Ladattava: langattomasti telakointiaseman

Lyijytön juote

tai mikro-USB-liitännän kautta
Virtalähde: telakointiaseman kautta

Käyttöolosuhteet

Akun käyttöaika: jopa 24 tuntia tallennusta

Lämpötila: 5–45 °C

Valmiusaika: > 100 tuntia

Ilmankosteus: 10–90 %

Latausaika (täydellinen): 3 h (langaton)
Malli ja pintakäsittely
Mitat

Materiaali: korkealaatuinen muovi ja

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

antimikrobiaalinen lisäaine

Paino: 120 g

Väri: tummanharmaa helmiäismetalli

Telakointiasema

Pakkauksen sisältö

Tuotteen mitat (L × S × K): 82 × 85 × 60 mm

Langaton SpeechMike Premium Air

Paino: 276 g

-sanelumikrofoni

USB: jalkaohjainta varten

Telakointiasema ACC4000

Mikro-USB: tietoliikenneyhteys

Kansainvälisillä adaptereilla varustettu

Kensington-lukko

virtalähde: Yhdysvallat, Yhdistynyt
kuningaskunta, Eurooppa, Aasia ja
Tyynenmeren alue
Kaksi USB-johtoa
Pikaohje
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