Philips Pocket Memo
mötesinspelare

360° inspelning

DPM8900

Fånga dina möten
med 360° inspelning
Låt alla röster höras och alla viktiga idéer kommas ihåg. Med den innovativa Pocket Memomötesinspelaren kan du spela in allas idéer i strålande ljudkvalitet, oavsett var runt bordet
de sitter. Det påbyggnadsbara 360° mikrofonsystemet är både flexibelt och lättanvänt.
Överlägsen ljudkvalitet
• 360 graders ljudupptagning för optimal inspelning
• Hög inspelningskvalitet i DSS Pro-, MP3- och PCM-format
• Påbyggnadsbart för större inspelningsområde
• Innovativa mötesmikrofoner ger superb inspelningskvalitet
Enkel och intuitiv upplevelse
• Inbyggd sladdförvaring för justering av sladdlängden
• Elegant metallväska ger bärbart skydd
Designad med dig i centrum
• SpeechExec-arbetsflödesprogram för snabb dokumenthantering
• Lättanvänd lösning som kan användas direkt från förpackningen
• Utbytbart minneskort för obegränsad inspelning
• Automatisk nedladdning av filer för enkel transkribering

Philips Pocket Memo mötesinspelare för 360° inspelning

DPM8900

Specifikationer
360 graders ljudupptagning

Sladdförvaring

Utbytbart minneskort

Ljudupptagning i 360 graders omkrets för en perfekt
inspelningsupplevelse. Lätt att spela in hela mötet.

Den inbyggda sladdförvaringen i 360°-mikrofonerna
gör att du kan ändra sladdlängden så att den passar
dina behov perfekt. Dessutom ser skrivbordet alltid
städat och professionellt ut.

Praktiskt taget obegränsad inspelningskapacitet tack
vara ett utbytbart minneskort.

Inspelning i DSS Pro, PCM och MP3

Automatisk nedladdning via USB

Elegant bärväska i metall

DSS-formatet utvecklades för att användas i digitala
diktafoner, med en hög komprimering och minimal
kvalitetsförlust som följd. Samtidigt går det att lagra
ytterligare information tillsammans med ljudfilerna.
PCM-formatet ger stereoinspelning med CDliknande ljudkvalitet. MP3-formatet är det vanligaste
ljudformatet för lagring av ljud generellt, och även en
de facto-standard för överföring och uppspelning på
digitala ljudspelare.

Den eleganta bärväskan i metall ger lätt och trygg
transport.

SpeechExec-program

Påbyggnadsbar lösning

Programmet SpeechExec Dictate organiserar
arbetsflödet för dikteringarna och de dokument
som blir resultatet mellan författare och sekreterare
samt låter dig övervaka arbetets status.
Du kan enkelt utöka inspelningsområdet för din
Pocket Memo-mötesinspelare genom att ansluta
upp till sex mötesmikrofoner.

Klar att användas direkt

Innovativa mötesmikrofoner

Pocket Memo-mötesinspelaren get utmärkt
ljudkvalitet tillsammans med lättanvänd teknologi,
vilket gör att du kan börja använda den direkt.

Den innovativa gränsskiktsdesignen i de medföljande
mötesmikrofonerna använder bordets ljudtryck för
att ge strålande ljud- och inspelningskvalitet med
ljudupptagning i en 360 graders omkrets.

När den ansluts laddar röstinspelaren Pocket Memo
automatiskt ned dina ljudfiler direkt till datorn.
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Philips Pocket Memo mötesinspelare för 360° inspelning

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

• Inspelningsformat: DSS/DSS Pro (Digital Speech
Standard), MP3, PCM
• Inbyggda mikrofoner: 1 riktad mikrofon, 1 mikrofon
för 360 graders inspelning
• 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/DSS Pro), skriv över
(DSS/DSS Pro, MP3, PCM), lägg till (DSS/DSS Pro,
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)

Ljud
•
•
•
•

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

Smidighet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Påbyggnadsbart med kaskadkoppling
360 graders ljudupptagning
Styrs med fjärrkontroll
Strömförsörjning till inspelningen via USB
Stöd för flera språk: 5 språk
Inställning för författar-ID
Fillås
Prioritetsinställning
Utbytbart minneskort
Röstaktiverad inspelning
Automatiska programvaruuppdateringar

Smidighet
•
•
•
•
•

Indikator för röstvolym
Inspelning med en knapptryckning
Röstaktiverad inspelning
Mikrokoden kan uppgraderas
Variabel uppspelningshastighet

Strömförsörjning

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

Mötesmikrofon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design: gränsskiktsmikrofon
Typ: elektretkondensatormikrofon
Impedans: c:a 2,2 kOhm @ 1 kHz
Känslighet: -38 dBV
Frekvenssvar: 30 – 18 000 Hz
Fantomspänning in: 1,5–5 V/0,5 mA
Anslutning: 3,5 mm
Ljudkontakt (för kaskadkoppling): 3,5 mm
Sladdlängd: 2 m
Produktmått (B × D × H): 13 × 13 × 1,8 cm
Nettovikt: 0,108 kg

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

Driftsvillkor

• 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 mötesinspelare DPM8900
Dockningsstation ACC8120
Fyra mötesmikrofoner LFH9172/00
Minneskort
Strömkälla
Uppladdningsbart batteri ACC8100/00
Fjärrkontroll
USB-kabel
Delningssladd
Fodral
Programvaran SpeechExec Dictate
Förvaringsväska i metall
Snabbstartsguide
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