
O MAIS RECENTE 
      POCKET MEMO DA PHILIPS



O DITADO ELEVADO 
A UM NOVO NIVEL 

Com o novo gravador de ditado digital, a Philips muda as regras do jogo no mundo do ditado profissional. 

Se tivermos em conta todos os detalhes, por mais simples que sejam, que se utilizaram para redesenhar o  
novo Pocket Memo. Os materiais e componentes técnicas utilizadas para elaborar este extraordinário 
gravador, que se seleccionaram com a máxima precisão e atenção para garantir a melhor qualidade do 
producto. Uma das características  mais importantes é a avançada tecnologia 3D Mic com sensor de 
movimento integrado, que garante resultados de gravação incriveis em todas as situações.

Reunir as características mais relevantes para os utilizadores num dispositivo mais portátil que nunca exige  
uma engenharia brilhante, um conhecimento profundo do utilizador fi nal e um grande compromisso. 
Com base nestas caracteristicas, afirmamos com orgulho que o dispositivo Pocket Memo, completamente  
redesenhado, eleva o ditado a um novo nível. 

Thomas Brauner, consejero delegado de Speech Processing Solutions
Del número uno 

en dictado profesional
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DESENHO SOLIDO EM AÇO 

INOXIDÁVEL ESCOVADO

DESIGN ERGONÓMICO

SISTEMA 3D MIC PARA OFERECER 
A MELHOR QUALIDADE DE SOM
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QUALIDADE DE SOM SUPERIOR 
E UM DESIGN IMPRESIONANTE 

O SISTEMA 3D MIC PARA OFERECER A MELHOR QUALIDADE DE SOM 

A avançada tecnologia 3D Mic utiliza os micrófones incorporados para oferecer 
sempre os melhores resultados de gravação: um microfone omnidireccional 
que permite captar som em 360 graus sendo perfeito para gravar desde 
multiplas fontes de som (como no caso de reuniões), e um microfone 
direccional optimizado para gravação de voz oferecendo resultados de 
reconhecimento de voz precisos.

BOTÃO DESLIZANTE QUE NÃO SOFRE DESGASTE 

O botão deslizante ergonómico e de resposta rápida está desenhado 
para que se possa com uma só mão realizar todoas as tarefas de 
gravação e reprodução, permitindo a edição fácil rapida dos ficheiros 
(inserir, escrever por cima, acrescentar). 

SENSOR DE MOVIMENTO

O sensor de movimento incorporado detecta se o gravador está colocado 
na mesa ou na mão seleccionando o microfone adequado adaptando-se à 
situação de gravação. O sensor de movimento muda automaticamente para
standby, quando o gravador está inactivo; quando se utiliza novamente está 
pronta para gravar em segundos.

DESIGN SÓLIDO E ERGONÓMICO 

A forma assimétrica e ergonómica encaixa perfeitamente na mão. O design 
leve e estilizado maximiza o conforto, incluindo quando se trabalha durante 
longos períodos de tempo. O aço inoxidável cria um escudo protector robusto
e muito duradouro ao gravador. 

7

SENSOR DE 
 MOVIMENTO INTEGRADO

VERSÕES DISPONIVEIS

DPM8000/
DPM8100

•   Botão deslizante (gravar, pausa,  
 reproduzir, rebobinar rápido)    

•   DPM8000 inclui o software de fl uxo  
 de trabalho SpeechExec Pro Dictate  

DPM8500 

•  B o t ã o  deslizante (gravar, pausa,  
 reproduzir, rebobinar rápido)  
 
•  Código de barras integrado

DPM8200/
DPM8300*

•  Botão deslizante (avançar rápido, gravar,  
 reproduzir, pausa, rebobinar rápido) 
 
•  DPM8200 inclui o software de fl uxo  
 de trabalho SpeechExec Pro Dictate
* Disponibilidade pode variar segundo a região geográfi ca 

BOTÃO DESLIZANTE 
SEM DESGASTE



          ECRAN DE  
 ALTA RESOLUÇÃO 

9

ECRAN GRANDE DE ALTA RESOLUÇÃO 

O grande ecran oferece imagens nítidas que facilitam a visualização 
à primera vista. 

MODO CLÁSSICO 

Muitos utilizadores gostam dos seus gravadores analógicos pela simplicidade 
e facilidade de utilização. O modo clássico, opcional, oferece ao utilizador 
a forma de trabalhar do dispositivo analógico mas sem perder as vantagens da 
tecnologia digital, permitindo ao utilizador centrar-se no que é essencial. 

BASE DE RECARGA

A estável e superioir base permite a recarga rápida do gravador e a 
a transferência  automática dos ficheiros de voz para o computador. 

MELHORE A SUA 
PRODUCTIVIDADE

MODO CLÁSSICO
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MAIOR CAPACIDADE DE DURAÇÃO DA BATERIA

A bateria de Li-ion de grande capacidade pode carregar-se facilmente através 
de um cabo micro USB. Os sensores de luz e movimento integrado garantem 
uma maior duração da bateria. A tecnologia inteligente ajusta o brilho do ecran  
e muda automativamente o modo de espera quando o dispositivo está inactivo 
garantindo que o gravador está sempre preparado para trabalhar. MAIS TEMPO DE DURAÇÃO DA BATERIA

BASE DE RECARGA 
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ADAPTADOR WLAN OPCIONAL***

Os arquivos podem entrar directamente em rede sem a necessidade de um  
computador, simplifi cando e agilizando o fl uxo de trabalho dos ditados. 
Esta forma de utilizar a rede reduz o custo total de propriedade e  
manutenção de TI, permitindo também a administração centralizada. Mediante 
uma ferramenta de software de administração pode-se confi gurar à distância
varios adaptadores WLAN. 

* Gratuito na web: www.philips.com/dictation  ** DPM8500   *** Adaptador WLAN (ACC8160) 

ELEVADO GRAU DE SEGURANÇA PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS 

Os ficheiros de voz podem ser encriptadas em tempo real através do
Advanced Encryption Standard [AES] o algoritmo Rijndael, com um 
comprimento de chave de 256 bits. AES oferece um elevado grau de  

governamental com um alto nível de confidencialidade. O próprio aparelho 
pode atribuir um código PIN para proteger o uso de uma reprodução de 
arquivos não autorizados. 

LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRA INTEGRADO**

O leitor de código de barras permite emparelhar os dados do cliente aos
dados do paciênte numa gravação simplesmente lendo o código de barras.
Este sistema assegura a identificação do cliente ou paciente de uma forma  
segura e acelera o fluxo de trabalho.

CONFIGURAÇÃO REMOTA E MANUTENÇÃO 

O software de gestão Philips SpeechExec permite aos administradores de* 
TI gerir, confi gurar e adaptar de forma centralizada o hardware de ditado
Philips à distância, o que poupa em tempo e recursos valiosos. A configuração
dos dispositivos para pessoas, grupos ou equipas ou para toda a organização,
gere-se com facilidade remotamente.

DESENHADO PARA 
PROFISSIONAIS
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DPM8500

•  Funcionamento com botão  
 deslizante (gravar, pausa, reproduzir,  
 rebobinar rápido)
•  Leitor de código de barras integrado

segurança e está autorizado nos EE. UU . para usar com informação 
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LFH9162 LFH9172 LFH9004

Microfone para gravações telefónicas permite
 realizar gravações telefónicas com comodidade

Microfone para reuniões (máx 6 unid. )      permite 
gravar reuniõess com grande número de pessoas

Cartão de memoria SDHC  permite realizar 
gravações de som com segurança

LFH2210  ACC8100  ACC8160

Pedal de controlo    permite gravar e transcrever 
em modo mãos livres quando se conecta 

directamente à base de recarga.

Bateria de Li-ion com maior capacidade de Adaptador WLAN
disponível a partir de outono de 2013

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

 LFH7330  LFH4400  LFH7475

Solução de fl uxo de trabalho de ditado SpeechExec 
Enterprise

Software de ditado SpeechExec 
Pro Dictate

SDK
para hardware de ditado

 LFH4500  LFH7400 LFH7470

Software de transcrição SpeechExec 
Pro Transcribe

Ditafone de ditado SpeechExec 
para smartphones

Software de gestão remota de
dispositivos SpeechExec

CONTEÚDO DA EMBALAGEM ACESSÓRIOS DISPONIVIES & 
FERRAMENTAS DE GESTÃO

DPM8500

• Posições do botão deslizante: gravar, pausa, reproduzir, rebobinar rápido   
• Leitor de código de barras incorporado
• C a r t ã o  de memória micro-SDHC

DPM8100 / DPM8300

• Posições do botão deslizante, DPM8100: 
   gravar, pausa, reproduzir, rebobinar rápido
• Posições do botão deslizante, DPM8300: 
   para a frente rápido, gravar/reproduzir, pausa, rebobinar rápido
• C a r t ã o  de memória SDHC

DPM8000 / DPM8200

• Posições do botão deslizante DPM8000:  
   gravar, pausa, reproduzir, rebobinar rápido 
• Posições do botão deslizante DPM8200: 
   para a frente rápido, gravar/reproduzir, pausa, rebobinar rápido
• C a r t ã o de memória SDHC
• Software SpeechExec Pro Dictate  

TAMBÉM NA EMBALAGEM

Cabo micro USB

Base de carregamento

Bolsa de transporte

Manual del usuario
Manual de utilizador

horas de gravação (1000 mAH)
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ESPECIFICAÇÕES PERGUNTAS FREQUENTES

OS MODELOS INTEGRADORES SÃO COMPATIVEIS COM O SDK ANTERIOR? 
Para nós, a compatibilidade do desenvolvimento do software (SDK) do Pocket Memo é muito importante. Por isso, prestamos a esta 

questão especial atenção durante o desenvolvimento para permitir a máxima compatibilidade com o menor esforço possível para os nossos 

parceiros integradores. Só precisa de substituir o fi cheiro, o novo “DPMCtrl.dll” (que se proporciona com o SDK) e registar esse arquivo .dll no 

computador de destino. Não é necessário levar a cabo nenhuma outra integração ou codificação. Todas as características implementadas hoje 

estarão aqui. Quando se desejar ampliar as capacidades do Pocket Memo, o novo SDK proporcionará funções que vão facilitar e farão que a integração 

seja mais prática.

CONECTIVIDADE
• Auriculares: 3,5┣mm

• Microfone: 3,5┣mm

• USB: micro USB 2.0

• Conector de base

• Ranhura do cartão de memória

ECRAN
• Tipo: cor TFT

• Tamalho na diagonal: 6,ろ┣cm

• Resolução: 320 × 240 píxeles

MEIOS DE ARMAZENAMENTO
• C a r t ã o  d e  m e m ó r i a S D

• Tipos de cartão de memória: SD/SDHC (DPM8000, DPM8200),

micro SD/SDHC (DPM8500), até 32 GB

• Velocidade de transferência de dados: Velocidade de leitura: 

GRAVAÇÃO DE AUDIO
• Formato de grabación: 

 DSS/DSS Pro (Digital Speech Standard), MP3, PCM

• Micrófonos incorporados: 1 micrófono direccional, 

1 micrófono para grabación en 360º

• Modos de grabación: DSS QP (.ds2/mono), DSS SP (.dss/mono), MP3 

(.mp3/estéreo), PCM Voice (.wav/mono), PCM Stereo (.wav/estéreo)

• Tasa binaria: 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)

• Modos de edición: insertar (DSS/DSS Pro), sobrescribir (DSS/

DSS Pro, MP3, PCM), adjuntar (DSS/DSS Pro, MP3, PCM)

• Tiempo de grabación (tarjeta de memoria de 4 GB): 

 700 horas (SP), 350 horas (QP), 50 horas (MP3), 

27 horas (PCM Voice), 13 horas (PCM Stereo)

• Tasa de muestreo: 44,1 kHz (MP3), 22,05 kHz (PCM), 

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

SOM
• Tipo de altavoz: altavoz dinámico redondo incorporado

• Diámetro del altavoz: 28┣mm

• Respuesta de frecuencia acústica: 300-7500┣Hz

• Potencia de salida del altavoz: > 200┣mW

ENERGIA
• Tipo de batería: Batería de Li-ion recargable ACC8100 de Philips

• Capacidad de la batería: ろ000┣mAh

• Duración de la batería: hasta 23 horas de grabación (modo DSS Pro)

• Tiempo de espera: más de 200 días

• Tiempo de recarga (carga completa): 3 horas

SEGURANÇA
• Cifrado de archivos en tiempo real

• Estándar de cifrado: Estándar de Cifrado Avanzado 

(AES o algoritmo Rijndael) con 256 bits

• Bloqueo de dispositivo con código PIN

• Identifi cación de usuario por código PIN

• Número de ID de usuario admitidos: 40

LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRAS 
(DPM8500)

• Códigos de barras compatibles: 

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, 

ISBT 128, Code 39, Interleaved 2 de 5, Inverse 1D, 

GS1 DataBar, Matrix 2 of 5

• Motor de escáner: Basado en CCD, línea única 

REQUISITOS DO SISTEMA
(SOFTWARE DE FLUJO DE TRABAJO SPEECHEXEC)

• Procesador: Intel Pentium 4, 1.0 GHz o procesador equivalente

• Memoria RAM: 1 GB (2 GB recomendados)

• Espacio en disco duro: 100 MB para el software 

de SpeechExec, 850 MB (32 bits)/2 GB (64 bits) 

para Microsoft .NET Framework (Windows)

• Sistema operativo: Windows 8/7/Vista (32/64 bits), 

Windows XP (32 bits), Mac OS X 10.8/10.7

• Puerto USB libre

• Unidad de DVD-ROM

• Tarjeta de gráfi cos: Tarjeta de gráfi cos compatible DirectX 

con aceleración de hardware recomendada (Windows)

ESPECIFICAÇÕES ECOLÓGICAS
• De conformidad con 2002/95/CE (RoHS)

• Producto soldado sin plomo

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO
• Temperatura: 5 – 45┣°C

• Humedad: 10 – 90%

DIMENSÕES
• Dimensiones del producto (ancho × alto × fondo): 

 53 × 123 × 15 mm

• Peso: ろろ7┣g/4,ろ┣oz incluida la batería y la tarjeta de memoria

O QUE É O MODO CLÁSSICO?
Muitos utilizadores gostam dos seus gravadores analógicos pela sua simplicidade e facilidade de uso. 

O modo clássico, opcional, não só dá o aspecto e a sensação de trabalhar com um bom dispositivo 

analógico, permitindo também que o utilizador se conecte com o que é essêncial. 

O modo clássico incluí, por exemplo, uma roda que gira como antes girava a cassete, muda de  

direcção dependendo das acções do utilizador. Esta função pode ser desactivada em qualquer momento.

QUAIS AS DIFERENÇAS ENTRE OS DIFERENTES MODELOS?

MODELOS DPM8000 DPM8100 DPM8500 DPM8200 DPM8300

Software de 
fl uoo de trabalho 
profissional incluido

SpeechExec Pro 
Dictate - - SpeechExec Pro 

Dictate -

Leitor de código 
de barras profissional 
incorporado

- - • - -

Estilo do botão 
deslizante GRAVAR / PAUSA / REPRODUZIR / REBOBINAR

PARA A FRENTE RÁPIDO / REPRODUZIR/GRAVAR / 
PAUSA / REBOBINAR

 

Confi guração 
predeterminada do
botão deslizante

EOL

REC

STOP

PLAY

REW.

FFWD EOL

STBY REC

FFW.

PLAY.

STOP

REW




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

