
LFH3200/3300 seriesLFH3200/3300-serie

Philips SpeechMike 
USB dicteermicrofoon
met SpeechExec  
workflow-software

Verhoog uw productiviteit
met een professionele dicteeroplossing

De professionele SpeechMike USB microfoon brengt stationair dicteren naar een nieuw 
niveau. Hij levert uitstekende spraakherkenningsprestaties, een antibacteriologisch 
oppervlak voor verbeterde hygiëne en verfijnde ergonomie voor gemakkelijke 
bediening.

Superieure geluidskwaliteit
•	Ruisonderdrukkende microfoon voor nauwkeurige spraakherkenningsresultaten
•	Geïntegreerde geluidskaart en speaker die een kristalheldere weergave garanderen

Verhoog uw productiviteit
•	Comfortabel ergonomisch ontwerp voor één-duimbediening
•	Antibacteriologisch oppervlak voor actieve vermindering van bacteria en verbeterde 

hygiëne
•	De gegevens van een klant of patiënt kunnen eenvoudig worden toegevoegd door het 

scannen van een barcode

Ontworpen voor professionals
•	Verkrijgbaar met professionele dicteersoftware van Philips SpeechExec
•	Aangepast voor Dragon NaturallySpeaking spraakherkenningssoftware
•	Kan volledig worden geïntegreerd in bestaande werkstroomsystemen



Productkenmerken

Koppel de gegevens van een klant of patiënt 
eenvoudig aan een opgenomen bestand door een 
barcode in te scannen. De gescande informatie wordt 
automatisch aan het dicteerbestand toegevoegd 
en stroomlijnt zo het documentatieproces. Alle 
identificerende informatie wordt accuraat ingevoerd. 
Dit verhoogt de veiligheid en bespaart kosten.

Het ontwerp van de SpeechMike voorziet in drie 
ergonomische zones en werd door testgebruikers 
positief beoordeeld en als meest comfortabel 
in de hand liggend benoemd. De dicteerzone is 
geoptimaliseerd om de beweging van de duim tot 
een minimum te beperken en blinde bediening 
mogelijk te maken. De knoppen die nodig zijn 
voor de feitelijke dicteerfuncties zijn ergonomisch 
geplaatst in het centrale gedeelte van het apparaat. 
Knoppen die minder vaak nodig zijn, zijn duidelijk 
erboven of eronder gerangschikt. De trackball 
gebruikt een lasersensor voor nauwkeurige 
cursorbewegingen. Hij beschikt over een 
geïntegreerde bevestigingsknop voor eenvoudige 
bediening van PC-functies en kan ook worden 
gebruikt om het weergavevolume te regelen.

De dicteermanagementsoftware SpeechExec 
Pro Dictate zorgt voor een naadloze en flexibele 
integratie van dictaat, transcriptie en stemherkenning 
in een eenvoudige applicatie. Dicteerbestanden en 
documenten kunnen verzonden worden via netwerk 
of e-mail, geüpload worden naar een FTP-server of 
gearchiveerd worden in het bedrijfsnetwerk - zelfs 
in versleutelde vorm. Gebruikersvriendelijke functies 
zorgen voor een heldere en transparante organisatie 
van opnames en de uitvoering van een efficiënte 
documentworkflow.

Het antibacteriologische oppervlak is belangrijk voor 
gebruik in een klinische omgeving. Dit kenmerk werd 
bereikt door een stof toe te voegen aan het plastic 
dat de reproductie van micro-organismen belemmert 
en aldus hygiëne bevordert.

Het geavanceerde microfoonontwerp en een 
geoptimaliseerde frequentierespons zorgen voor 
de beste spraakherkenningsresultaten.

Ruisonderdrukkende microfoon Antibacteriologisch oppervlak Aangepast voor spraakherkenning

Gereed voor integratie
Geïntegreerde barcodescanner

SpeechExec Pro dicteersoftware

Kristalheldere weergave

Ontwerp ergonomische zones

De SpeechMike beschikt over vooraf 
geconfigureerde toetsen voor directe 
bediening van Dragon NaturallySpeaking,   
de stemherkenningsoplossing van Nuance.

De geavanceerde ingebouwde frontspeaker 
en de geïntegreerde geluidskaart garanderen 
kristalheldere weergave van uw dicteerbestanden.

Philips voorziet in een softwareontwikkelingspakket 
(SDK) dat ontwikkelaars de mogelijkheid biedt 
interfaces voor spraak-, kantoor- en zakelijke 
toepassingen eenvoudig te programmeren bij de 
integratie van de SpeechMike in professionele 
informatie- en dicteeroplossingen.
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Connectiviteit
•	USB: hoge snelheid 2.0

Audio-opname
•	Type microfoon: elektretcondensatormicrofoon
•	Microfooncapsule: 10 mm
•	Kenmerk: in één richting
•	Frequentierespons: 200 – 10.000 Hz
•	Gevoeligheid:   85 dB – 104 dB 

(afhankelijk van positie microfoonschuif                                    
op geluidsbedieningspaneel)

•	Signaal-ruisverhouding: > 70 dBA

Geluid
•	Type luidspreker: ingebouwde ronde  

dynamische luidspreker
•	Diameter van de luidspreker: 30 mm
•	Akoestische frequentiereactie: 300 – 7500 Hz
•	Speakervermogen: > 200 mW

Barcodescanner (LFH3300/3010)
•	Compatibele barcodes: EAN, UPC, Code 

11/39/93/128, Codabar, MSI Code, RSS, 
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5

•	Laserklasse: klasse 1 laserproduct

Systeemvereisten
•	Processor: Pentium IV 1 GHz aanbevolen
•	RAM-geheugen: 1 GB (2 GB aanbevolen)
•	Hardeschijfruimte: 100 MB voor SpeechExec,  

850 MB voor Microsoft .NET 4, 30 MB voor 
Speech Control. 250 MB voor Microsoft .NET 2.0

•	Besturingssysteem: Windows 7 (32/64-bit), 
Windows Vista (32/64-bit), Windows XP (32 bit)

•	Vrije USB-poort
•	DVD-ROM-station
•	Grafische kaart: DirectX-compatibele grafische 

kaart, hardware-acceleratie aanbevolen
•	Geluidsapparaat: Windows-compatibel 

geluidsapparaat

Groene specificaties
•	Voldoet aan 2002/95/EC (RoHS)
•	Loodvrij gesoldeerd product

Bedrijfsomstandigheden
•	Temperatuur: 5° – 45° C / 41° – 113° F
•	Luchtvochtigheid: 10 % – 90 %

Afmetingen
•	Productafmetingen (B × D × H):   

45 × 165 × 30 mm / 1.8 × 6.5 × 1.2 inch
•	Gewicht: ca. 0.160 kg / 0.353 lb
•	Kabellengte: 3 m / 10 ft

Ontwerp en afwerking
•	Materiaal: antimicrobiële behuizing
•	Kleur(en): warmgrijs/zwart

Inhoud verpakking
•	SpeechMike USB dicteermicrofoon 

Specificaties

LFH3200/3300-serie

•	LFH3205  
met SpeechExec 
workflow-software

•	LFH3200  
zonder SpeechExec 
workflow-software

•	LFH3215  
met SpeechExec 
workflow-software

•	LFH3210  
zonder SpeechExec 
workflow-software

•	LFH3225  
met SpeechExec 
workflow-software

•	LFH3220  
zonder SpeechExec 
workflow-software

•	LFH3300  
met drukknop-
bediening, zonder 
SpeechExec workflow-
software

•	LFH3310  
met schuifschakelaar 
met 4 standen, 
zonder SpeechExec 
workflow-software

Beschikbare versies

Bediening met drukknoppen

Schuifschakelaar met 4 standen (opnemen, 
stoppen, afspelen, snel terugspoelen)

Configureerbare schuifschakelaar met 4 standen 
(snel vooruitspoelen, afspelen/opnemen, 
stoppen, snel terugspoelen)

Barcodescanner

Philips SpeechMike USB dicteermicrofoon met SpeechExec workflow-software



Publicatiedatum
2011-05-16
Versie 1.0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun
respectieve eigenaren.

www.philips.com/dictation


