
DPM8000 series

Philips Pocket Memo
profesionální digitální 
diktafon

Špičková kvalita záznamu
s 3D Mic technologií

Nový diktafon Pocket Memo znamená posun na novou úroveň diktování. Průlomová 
3D Mic technologie poskytuje nejvyšší kvalitu zvuku za každé situace. Robustní, ale lehká 
konstrukce z nerezové oceli poskytuje přístroji vysokou ochranu a uživateli příjemnou 
manipulaci i při dlouhé práci. Společně s řídícím softwarem pro efektivní správu záznamů  
SpeechExec Pro, dokovací stanicí pro stahování souborů a volitelným speech recognition 
software pro automatický přepis, se z vašeho hlasu nikdy nestal textový dokument rychleji.

Slide-switch operation

Navrženo pro profesionály
•	 Šifrování souborů a ochrana diktafonu PIN kódem zajistí naprostou bezpečnost dat
•	 Integrovaná čtečka čárových kódů pro rychlou, snadnou a efektivní práci s dokumentací
•	 Podpora vzdálené správy (Remote Device Manager) 

pro rychlou a snadnou konfiguraci a údržbu
•	Klasický režim pro jednoduché ovládání ve stylu kazetových diktafonů

Špičková kvalita zvuku i designu
•	 3D Mic systém přináší tu nejvyšší kvalitu zaznamenaného zvuku a tím  

dokonalé výsledky rozpoznání řeči při automatickém přepisu do textu
•	Vestavěný pohybový senzor může automaticky zvolit režim a nastavení mikrofonu
•	Ergonomický přepínač pro snadné ovládání jednou rukou
•	Robustní kryt z nerezové oceli výrazně zvyšuje ochranu a odolnost přístroje

Zvyšte svojí produktivitu
•	 SpeechExec workflow řídící software zajišťuje efektivní správu diktátů
•	Velký barevný displej a přehledné uživatelské rozhraní pro snadné a intuitivní ovládání
•	Dokovací stanice pro rychlé nabíjení baterie a možnost hands-free záznamu  

pomocí nožního pedálu
•	 Pohybový senzor vám udrží baterii déle nabitou



DPM8000 series

3D Mic systém pro nejlepší kvalitu zvuku

Průlomová technologie 3D Mic používá vestavěné 
mikrofony, které přináší ty nejlepší výsledky nahrávání 
za všech okolností. Všesměrový mikrofon pokrývající 
prostor 360o je  ideální pro nahrávání více zdrojů 
zvuku v okolí jako například schůzky, rozhovory, 
porady či jednání. Špičkový směrový mikrofon je 
optimalizovaný pro záznam hlasu a mluveného slova 
a přináší nejlepší výsledky pro rozpoznávání řeči 
(automatický přepis do textu).

Senzor pohybu

Vestavěný pohybový senzor vyhodnotí, zda je  
zařízení položeno na stole nebo jej diktující drží v 
ruce. Podle toho je zvolen odpovídající mikrofon a 
způsob záznamu. Senzor pohybu automaticky přepne 
do pohotovostního režimu, když je zařízení nečinné a 
šetří energii. Jakmile je Pocket Memo opět zvednutý, 
je připraven k záznamu během pár sekund.

Neopotřebitelný ovládací přepínač

Ovládací posuvný přepínač je ergonomicky  
dokonale řešen pro snadnou a pohodlnou obsluhu 
všech funkcí nahrávání a přehrávání a rychlých  
úprav (vložit, přepsat, připojit…) jednou rukou. 
Přepínač není mechanického charakteru, ale  
pracuje s optickým signálem, což vylučuje  
jakékoli opotřebení a přináší trvalou spolehlivost. 

Robustní a ergonomický design 

Asymetrický a ergonomický tvar dokonale padne  
do ruky. Tenký a lehký design maximalizuje komfort, 
což je obzvláště důležité při každodenní intenzivní 
práci a při práci po delší časové období. Povrch z 
leštěné nerezové oceli vytváří robustní a vysoce 
odolnou ochranu zařízení.

SpeechExec – software řídící  
pracovní postupy

Software SpeechExec Pro organizuje pracovní postup 
diktování souborů a výsledných dokumentů, jejich 
přenos, identifikaci, pokyny nebo distribuci mezi 
autorem a přepisovacím pracovištěm. Umožňuje 
konfiguraci zařízení a síťové nastavení. Diktujícímu 
dovoluje také sledovat aktuální stav diktátu a průběh 
práce s ním.

Velký barevný displej  
s vysokým rozlišením

Velký barevný displej nabízí ostrý obraz, takže je 
vše lépe vidět na první pohled. Jasné a jednoduché 
uživatelské rozhraní je optimalizováno pro snadné  
a intuitivní ovládání.

Dokovací stanice

Vynikající a stabilní dokovací stanice poskytuje rychlé 
nabíjení a automatický převod záznamu do vašeho 
počítače nebo přímo k přepisu. Dokovací stanice 
umožňuje připojení volitelného nožní ovladače pro 
„hands-free“ ovládání záznamu.

Výkonná baterie

Vysokokapacitní Li-ion baterii lze snadno nabíjet 
přes standardní micro USB konektor. Integrované 
světelné a pohybové senzory významně prodlužují 
životnost baterie. Inteligentní technologie upraví jas 
displeje a automaticky přepne do režimu stand-by, 
pokud je zařízení v nečinnosti. Váš diktafon ale bude 
vždy připraven okamžitě k práci, jakmile to budete 
potřebovat.

Vysoká úroveň zabezpečení citlivých dat

Nahrávky lze šifrovat v reálném čase pomocí 
Advanced Encryption Standard (AES nebo algoritmu 
Rijndael) s délkou klíče 256 bitů. AES poskytuje 
velmi vysoký stupeň zabezpečení a byl schválen 
v USA pro většinu nejvyšších vládních úrovní. 
Zařízení lze přiřadit kód PIN k ochraně proti jeho 
neoprávněnému použití nebo přehrávání souborů.

Integrovaný snímač čárových  
kódů (pouze DPM8500) 

Integrovaný snímač čárových kódů umožňuje 
propojení klienta (pacienta), jeho evidence, databáze, 
spisů, karty pacienta apod. jednoduchým sejmutím 
čárového kódu vytištěného na spisu, dokumentu, 
identifikačním náramku nebo z monitoru.* To 
zajišťuje spolehlivé a hlavně bezchybné přiřazení 
klienta či pacienta a urychluje váš pracovní postup.

Vzdálená konfigurace a údržba 

Philips SpeechExec Remote Device Manager 
software umožňuje správcům IT centrálně spravovat, 
konfigurovat a aktualizovat diktovací zařízení Philips. 
To šetří drahocenný čas a zdroje. Správa nastavení 
zařízení se snadno provádí vzdáleně pro jednotlivce, 
skupiny, týmy nebo i celé organizace.

Klasický mód

Mnoho uživatelů stále rádo používá své staré 
analogové zařízení pro jeho jednoduchost, 
přehlednost a snadné používání. Volitelný režim 
„classic“ nabízí uživateli vzhled a způsob práce jako 
s analogovým zařízením, ale při zachování výhod 
moderní digitální technologie.

Philips Pocket Memo profesionální digitální diktafon

Hlavní přednosti

* Na výsledky skenování má vliv kvalita čárových kódů, stejně jako 

nastavení a rozlišení monitoru



Varianty

DPM8000

•	Posuvný ovládací přepínač (záznam, stop,  
přehrát, rychlý posun vzad)

•	Software SpeechExec Pro Dictate 

DPM8100

•	Posuvný ovládací přepínač (záznam, stop,  
přehrát, rychlý posun vzad)

DPM8200

•	Posuvný ovládací přepínač (rychlý posun vpřed, 
záznam/přehrát, stop, rychlý posun vzad)

•	Software SpeechExec Pro Dictate

DPM8300

•	Posuvný ovládací přepínač (rychlý posun vpřed, 
záznam/přehrát, stop, rychlý posun vzad)

DPM8500

•	Posuvný ovládací přepínač (záznam, stop,  
přehrát, rychlý posun vzad)

•	 Integrovaný snímač čárového kódu

Konektivita
•	Sluchátka: 3.5 mm
•	Mikrofon: 3.5 mm
•	USB: micro USB 2.0
•	Konektor pro dokovací stanici
•	Slot pro paměťovou kartu

Displej
•	Typ: barevný TFT
•	Velikost displeje (uhlopříčná): 6.1 cm / 2.4 palce 
•	Rozlišení: 320 × 240 pixelů

Paměťová média
•	Výměnná paměťová karta
•	Typ paměťových karet: SD/SDHC (DPM8000,
•	DPM8200), micro SD/SDHC (DPM8500),  

do 32 GB
•	Mass storage kompatibilní
•	Přenosová rychlost: 6.75 MB/s při čtení,  

5.0 MB/s při zápisování

Zvukový záznam
•	Formát záznamu: DSS/DSS Pro  

(Digital Speech Standard), MP3, PCM
•	Vestavěné mikrofony: 1 směrový mikrofon,  

1 všesměrový mikrofon s dosahem 360o 

•	Režimy záznamu: DSS QP (.ds2/mono), DSS SP 
(.dss/mono), MP3 (.mp3/stereo), PCM Voice 
(.wav/mono), PCM Stereo (.wav/stereo)

•	Datový tok: 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)

•	Editační režimy: insert - vkládání (DSS/DSS Pro), 
overwrite – přepis (DSS/DSS Pro, MP3, PCM), 
append – připojení (DSS/DSS Pro,MP3, PCM)

•	Čas záznamu (4 GB paměťová karta): 700 hodin 
(SP), 350 hod. (QP), 50 hod. (MP3), 27 hod.

 (PCM Voice), 13 hod. (PCM Stereo)
•	Vzorkovací kmitočet: 44.1 kHz (MP3), 22.05 kHz 

(PCM), 16 kHz (DSS QP), 12 kHz (DSS SP)

Zvuk
•	Typ reproduktoru: vestavěný kulatý  

dynamický reproduktor
•	Průměr reproduktoru: 28 mm
•	Akustický frekvenční rozsah: 300 – 7500 Hz
•	Výstupní výkon reproduktoru: > 200 mW

Výkon 
•	Typ baterie: Dobíjecí Li-ion baterie  

Philips ACC8100
•	Kapacita baterie: 1000mAh
•	Životnost baterie: až 23 hodin záznamu  

(DSS Pro režim)
•	Pohotovostní doba: více než 200 dnů
•	Doba nabíjení (plné dobití): 3 hodiny

Zabezpečení 
•	Šifrování souborů v reálném čase
•	Šifrovací standard: Advanced Encryption Standard 

(AES nebo Rijndael algoritmus) 256 bitů
•	Uzamčení zařízení pomocí kódu PIN
•	 Identifikace uživatele pomocí kódu PIN
•	Počet podporovaných uživatelských ID: 40

Specifikace

DPM8000 series

Snímač čárových kódů  
(pouze DPM8500)
•	Kompatibilní čárové kódy: UPC-A, UPC-E,  

EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, ISBT 128, 
Code 39, Interleaved 2 of 5, inverzní 1D,  
GS1 DataBar, Matrix 2 of 5

•	Skenovací systém: CCD-báze, jednořádkový

Požadavky na systém  
(SpeechExec workflow software)
•	Procesor: Intel Pentium 4, 1,0 GHz nebo 

ekvivalentní procesor
•	Paměť RAM: 1 GB (doporučeno 2 GB)
•	Místo na pevném disku: 100 MB pro SpeechExec 

software, 850MB (32 bitů) / 2 GB (64 bit)  
pro Microsoft NET Framework (Windows)

•	Operační systém: Windows 8/7/Vista (32/64 bit), 
Windows XP (32 bitů), Mac OS X 10.8/10.7

•	Volný port USB
•	DVD-ROM mechanika
•	Grafická karta: Doporučeno DirectX kompatibilní 

grafická karta s hardwarovou akcelerací 
(Windows)

Ekologické specifikace
•	Splňuje 2002/95/EC (RoHS)
•	Produkt pájený bez olova

Provozní podmínky
•	Teplota: 5 ° - 45 ° C / 41 ° - 113 ° F
•	Vlhkost: 10% - 90%

Rozměry
•	Rozměry výrobku (Š × H × V):  

53 × 123 × 15 mm / 2,1 × 4,8 × 0,6 palce
•	Hmotnost: 117g / 4,1 oz včetně baterie a 

paměťové karty

Obsah balení
•	Pocket Memo – digitální diktafon
•	Dokovací stanice
•	Paměťová karta
•	Dobíjecí baterie
•	Kabel USB
•	Pouzdro
•	DVD se softwarem SpeechExec ProDictate 

(DPM8000, DPM8200)
•	Uživatelský manuál

Volitelné příslušenství
•	Dobíjecí Li-ion baterie Philips ACC8100
•	Paměťová karta SDHC Philips LFH9004
•	Mikrofon pro záznam z telefonu Philips LFH9162
•	Konferenční mikrofon Philips LFH9172
•	Nožní ovládací pedál Philips LFH2210
•	WLAN adaptér Philips ACC8160
•	Software Philips SpeechExec remote  

device management LFH7470 
•	Philips SDK dictation hardware LFH7475

Philips Pocket Memo profesionální digitální diktafon
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