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Geavanceerde dicteermicrofoon
met muisfuncties.
Zorgprofessionals werken sneller met Nuance PowerMic 4
dankzij de ergonomische dicteerfuncties en veldnavigatie
op het scherm.
Met de Nuance PowerMic 4* kunnen zorgprofessionals nu
nog beter dicteren dankzij de snelle en gemakkelijke bediening
van de microfoon, navigatie en selectie van velden op het
scherm en het invoegen, controleren en bewerken van
ingesproken tekst.
Controle binnen handbereik
De verbeterde ergonomische dicteer- en spraakherkenningsfuncties,
zoals een groter aanwijsappaaraat, extra knoppen en magnetische
bevestigingsopties, zorgen voor een hogere productiviteit.
Met Nuance PowerMic 4 kunnen zorgprofessionals snel door EPD-,
sjabloon- of rapportvelden navigeren en tekst invoegen met behulp
van hun stem om zo een nieuw niveau van gebruiksvriendelijkheid en
efficiëntie te bereiken.

— Plug-and-play-installatie via
USB voor compatibiliteit met
verschillende computers.
— Richtmicrofoon met
ruisonderdrukking voor
nauwkeurige prestaties in
zelfs de meest luidruchtige
omgevingen.
— Eenvoudig te reinigen
oppervlak voor meer veiligheid
in klinische omgevingen.

BESCHIKBAAR MODEL

Gladde, matte afwerking
vergemakkelijkt
desinfectie

Knoppen van harde
kunststof voor
eenvoudige reiniging

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

— 2,7 m kabel USB

Bestuur de cursor met de
‘trackpoint’ om door schermen
te navigeren en functies te
selecteren

Hoogdoorlaatfilter zorgt
voor een helderder geluid

*Vereiste versies
– Dragon Medical One versie 2021.4 SR
– Dragon Medical SpeechKit versie 2021.4 SR
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Technische specificaties
Besturingssysteem: Windows® 10, Windows® 11
USB: USB 2.0, type A (compatibel met USB 3.0)
Ondersteunde omgevingen: Citrix® en VMware
Neem voor meer informatie contact op met de technische
ondersteuning van Nuance.
Frequentierespons ingang/uitgang
Microfoon 20 - 12.000 Hz
Luidspreker 300 - 7.500 Hz
Signaal-ruisverhouding: >70 dbA
Stroomverbruik
Stroom: < 100 mA (max. afspeelvolume)
Vermogen: max. 0,5 VA (max. afspeelvolume)
Bedrijfsomstandigheden
Bedrijfstemperatuur 5° tot 45° C (41° tot 113° F)
Vochtigheidsgraad: 10% - 90%
Emissieklasse B
— EN 55032:2015 – Elektromagnetische compatibiliteit van
multimedia- apparatuur—Emissie-eisen
Immuniteit
— EN 55035:2018 – Elektromagnetische compatibiliteit van
multimedia-apparatuur—Immuniteitseisen
Conformiteit
Fabrikantenconformiteitsverklaring
Het apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen
— 93/68/EEG—CE-markeringsrichtlijn
— 2014/30/EU – Elektromagnetische compatibiliteit
— 2011/65/EU en 2015/863/EU—RoHS
Datum van eerste aanbrenging van de CE-markering 2021

LEER MEER
Voor meer informatie over de microfoons die voor Dragon Medical zijn
geoptimaliseerd, gaat u naar netherlands.nuance.com/powermic

Over Nuance Communications
Nuance Communications is een technologiepionier en marktleider op het gebied van
oplossingen voor Conversational AI en Ambient Intelligence. 77 procent van de Amerikaanse
ziekenhuizen en 85 procent van de Fortune 100 over de hele wereld vertrouwt op Nuance
als full-service partner. Wij creëeren intuïtieve oplossingen die het menselijk vermogen om
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