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Förstklassig inspelning
med enastående ergonomi
Diktafonen Pocket Memo sätter en ny standard för diktering. Två mikrofoner ger överlägsen
ljudkvalitet för din diktering. Den robusta men lätta designen i rostfritt stål erbjuder en
perfekt ergonomi även för långa arbetspass. Energisparfunktioner och ett litiumjonbatteri
med hög kapacitet ger längre inspelningstid och enkel laddning med en vanlig USB-anslutning.
Överlägsen ljudkvalitet och design
• Två mikrofoner för överlägsen ljudinspelning i stereo
• Bekväm tryckknapp för proffsig inspelningskontroll
• Robust hölje i rostfritt stål för extra tålighet
Förbättra din produktivitet
• SpeechExec-arbetsflödesprogram för effektiv datahantering
• Stor färgskärm och intuitivt användargränssnitt ger enkel och smidig hantering
• Ljussensor och litiumjonbatteri för längre drift
Designad för proffs
• Prioritetsinställning så att de mest brådskande jobben behandlas först
• Hög inspelningskvalitet i DSS- och MP3-format
• Tillval: dockningsstation och fotpedal möjliggör hands-free-diktering samt transkribering även
utan en dator
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Philips Pocket Memo diktafon

Viktiga egenskaper
Överlägsen ljudkvalitet

SpeechExec arbetsflödesprogram

Prioritetsinställningar

De inbyggda mikrofonerna ger överlägsen
ljudinspelning i stereo. De kristallklara
inspelningarna kan även användas för
röstigenkänning.

Programmet SpeechExec Dictate organiserar
arbetsflödet för dikteringarna och de dokument
som blir resultatet mellan författare och
sekreterare, samt låter dig övervaka arbetets
status.

Med den inbyggda funktionen för prioritetsinställningar
kan brådskande inspelningar behandlas först. På så
sätt ser du till att inga viktiga inspelningar glöms
bort, och du och sekreteraren kan enklare hantera
arbetsbelastningen.

Stor färgskärm

DSS- och MP3-inspelning

Inspelaren är designad för att det ska gå att
hantera alla in- och uppspelningsfunktioner med
en hand, vilket gör att det går snabbt och enkelt
att redigera filer (infoga, skriv över, lägg till) via
smidiga tryckknappsfunktioner.

Den stora färgsskärmen ger skarpa bilder, så
det är lätt att se allt vid ett första ögonkast.
Användargränssnittet har optimerats för en
snabb och enkel hantering.

Robust och ergonomisk design

Längre batteritid

DSS-formatet utvecklades för att användas i digitala
diktafoner, med en hög komprimering och minimal
kvalitetsförlust som följd. Med DSS-formatet kan
du även lagra extra information till ljudfilerna, vilket
gör det enklare att organisera och transkribera de
dikterade filerna. MP3-formatet är det vanligaste
ljudformatet för lagring av ljud generellt, och även
en de facto-standard för överföring och uppspelning
på digitala ljudspelare.

Professionell inspelningskontroll

Tillval: dockningsstation

Den asymmetriska och ergonomiska formen ligger
perfekt i handen. Den slimmade lättviktsdesignen
ger maximal komfort, även under långa arbetspass.
Rostfritt stål ger diktafonen ett robust, tåligt
skyddshölje.

Litiumjonbatteriet har hög kapacitet, och är lätt
att ladda med en vanlig mikro-USB-kontakt. Den
integrerade ljussensorn ger längre batteritid – upp
till 50 % längre än konkurrenterna. Den smarta
teknologin justerar skärmens ljusstyrka, så att din
diktafon alltid är klar att jobba när du är det.

Den stabila och praktiska dockningsstationen ger
dig snabb uppladdning och automatisk överföring
av dina inspelningar till datorn. Med en fotpedal,
som finns som tillval, möjliggör dockningsstationen
även hands-free-inspelning och transkribering utan
en dator.
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Philips Pocket Memo röstinspelare

Specifikationer
Anslutningar
•
•
•
•
•

Hörlurar: 3,5 mm
Mikrofon: 3,5 mm
USB: micro-USB 2.0
Dockningsanslutning
Minneskortsplats

Skärm

• Typ: färg-TFT
• Diagonal skärmstorlek: 2,4 tum / 6,1 cm
• Upplösning: 320 × 240 bildpunkter

Lagringsmedia
•
•
•
•

Utbytbart minneskort
Minneskortstyper: SD/SDHC, upp till 32 GB
Uppfyller masslagringsklass
Dataöverföringshastighet: 6,75 MB/s läshastighet,
5,0 MB/s skrivhastighet

Ljudinspelning

Systemkrav (SpeechExecarbetsflödesprogram)

• Processor: Intel Pentium 4, 1,0 GHz eller
motsvarande processor
• RAM-minne: 1 GB (2 GB rekommenderas)
• Hårddiskutrymme: 100 MB för programvaran
SpeechExec, 850 MB (32-bitars)/2 GB (64-bitars)
för Microsoft .NET Framework (Windows)
• Operativsystem: Windows 8/7/Vista (32/64-bitars),
Mac OS X 10.9/10.8 (funktionerna kan vara
begränsade på Mac)
• Ledig USB-port
• DVD-ROM-läsare
• Grafikkort: DirectX-kompatibelt grafikkort med
hårdvaruacceleration rekommenderas (Windows)

Miljöspecifikationer

• Uppfyller 2002/95/EC (RoHS)
• Produkt med blyfria lödningar

• Inspelningsformat: DSS (Digital Speech Standard),
MP3, PCM
• Inbyggda mikrofoner: 2 rundupptagande
mikrofoner för stereoinspelning
• Inspelningslägen: DSS QP (.ds2/mono), DSS SP
(.dss/mono), MP3 (.mp3/stereo), PCM Voice
(.wav/mono), PCM Stereo (.wav/stereo)
• Bithastighet: 13,7 kbit/s (DSS SP), 28 kbit/s (DSS
QP), 192 kbit/s (MP3), 353 kbit/s (PCM Voice),
705 kbit/s (PCM Stereo)
• Redigeringslägen: infoga (DSS), skriv över (DSS,
MP3, PCM), lägg till (DSS, MP3, PCM)
• Inspelningstid (4 GB minneskort): 700 timmar
(SP), 350 timmar (QP), 50 timmar (MP3), 27
timmar (PCM Voice), 13 timmar (PCM Stereo)
• Samplingshastighet: 44,1 kHz (MP3), 22,05 kHz
(PCM), 16 kHz (DSS QP), 12 kHz (DSS SP)

Driftsvillkor

Ljud

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Högtalartyp: inbyggd rund dynamisk högtalare
Högtalarens diameter: 28 mm
Akustisk frekvensrespons: 300 – 7500 Hz
Uteffekt, högtalare: > 200 mW

Strömförsörjning

• Batterityp: Philips uppladdningsbart
litiumjonbatteri ACC8100
• Batterikapacitet: 1000 mAh
• Batteritid: upp till 27 timmars inspelning
(DSS-läge)
• Batteritid - stand-by-läge: mer än 200 dagar
• Laddningstid (fullt batteri): 3 timmar

• Temperatur: 5° – 45° C
• Luftfuktighet: 10 % – 90 %, ej kondenserande

Mått

• Produktmått (B × D × H): 53 × 123 × 15 mm
• Vikt: 117 g inklusive batteri och minneskort

Förpackningens innehåll
•
•
•
•
•
•
•

Pocket Memo digital diktafon
Minneskort
Laddningsbart batteri
USB-sladd
Fodral
Programvaran SpeechExec Dictate
Snabbstartsguide

Tillgängliga tillbehör

Philips uppladdningsbart litiumjonbatteri ACC8100
Philips SDHC-minneskort LFH9004
Philips telefonmikrofon LFH9162
Philips mötesmikrofon LFH9172
Philips dockningsstation ACC8120
Philips fotpedal LFH2210
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