
Dynamický mikrofon MIC0900 – produktový list 

Produkt se dle tabulky NIPEZ  řadí do kategorie Mikrofony, kód CPV: 32341000-5. MIC0900 byl vyvinutý ve 

spolupráci s vybranými soudy na míru pro zvukové záznamy civilních i trestních soudních líčení. 

 

 

O produktu 

Mikrofon MIC0900 je kompatibilním příslušenstvím pro hlasově záznamové a vyvolávací systémy CS0900. Jedná 

se o stolní mikrofon s optickou signalizací stavu probíhajícího záznamu. MIC0900 díky své unikátní technické 

konstrukci řeší a eliminuje současné problémy a nedostatky se kterými se především trestní úsek dnes a denně 

potýká při pořizování záznamů na starších záznamových systémech. 

Výhody MIC0900:  

- elegantní design, v celokovovém provedení, polohovatelný „na husím krku“ s možností náklonu hlavy 360°. 

- je vybavený dynamickou vložkou s interním mikrofonním předzesilovačem. 

- opticky účastníkům jednání signalizuje stav, kdy záznam probíhá a kdy je pořizování záznamu přerušeno. 

- obsahuje interní automatický regulátor zisku, který je řízený intenzitou hlasitosti mluveného projevu. 

- mikrofony MIC0900 nepotřebují ke svému provozu žádné nastavování pomocí mixážních pultů. Při výbavě JS 

záznamovými systémy CS0900 nejsou mixážní pulty instalovány a záznam není ukládán do stávajícího PC. 

- před zahájením záznamu a v jeho průběhu není zapotřebí průběžné kontroly příposlechem do sluchátek. 

- k mikrofonu není potřeba se v průběhu záznamu naklánět, ani do něj hovořit v předepsaném úhlu. Ideální 

vzdálenost řečníka od mikrofonu je 30-100 cm a ideální úhel mezi postavením vypovídajícího a osou 

mikrofonní hlavy je 60°. 

- nedodrží-li vypovídající účastník ideální vzdálenost od instalovaného mikrofonu nebo výše uvedený úhel 60°, 

lze i tak konstatovat, že to, co v jednací síni srozumitelně zazní, bude prostřednictvím instalovaných MIC0900 

i srozumitelně zaznamenáno a to bez ohledu na momentální postavení vypovídajících účastníků v JS. 

- výstupní mikrofonní signál je analogový, diferenciální, odolný proti rušení např. mobilními telefony. 

- MIC0900 je přizpůsoben pro instalaci do otvoru standardní nábytkové průchodky průměru 60mm nebo 

průměru 25mm na pult řečniště.  Po provedené instalaci je mikrofon pevně spojený s nábytkem.  

- Mikrofonní kabeláž na stolech nepřekáží, je vedena v místě instalace mikrofonu skrz stůl a není z pohledu 

horní desky stolu viditelná.  

- Je-li mikrofon příslušenstvím hlasově vyvolávacího systému pro vyvolávání účastníků do předsálí JS, je 

mikrofonní patice doplněna tlačítkem s nápisem „VYVOLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ“ viz obrázky výše.  



- Mikrofon MIC0900 může být po instalaci příslušného doplňku využitelný i pro automatický přepis 

protokolace do textové podoby prostřednictvím aplikace od společnosti NEWTON media. 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRODUKTU  
 

název: mikrofon MIC0900    p/n: MIC0900 
typ mikrofonu: stolní    typ mikrofonní vložky: dynamická 
frekvenční rozsah: 50Hz-16kHz   ideální vzdálenost od mikrofonu: 30-100cm 
ideální úhel do: 120°    délka těla: 40cm, délka kabelu: min 40cm 
materiálové provedení: celokovový   barevné provedení: černá matná 
polohovatelný, s možností náklonu mikrofonní hlavy 360° (mikrofonní hlava je umístěna na husím krku)   
mikrofonní patice 60mm / 25mm umožňující pevné spojení s nábytkem 
 
port: RJ45 kompatibilní s CS0900   interní diferenciální předzesilovač: ano 
LED indikace stavu záznamu: ano    automatizovaný regulátor zisku: ano 
    
kompatibilní mikrofonní kabeláž: FTP 5e přímý, do 300m 
     
   
 

Mikrofony MIC0900 jsou vyráběny v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické 
kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.  
Výrobce: IČ: 41757939, Jindřich Vála, Pohnertova 1119/9, 182 00 Praha 8, Česká republika  

 

Kontakt na výrobce vyvolávacích a záznamových systémů CS0900:  

Jindřich Vála – fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, podnikatel podnikající dle živnostenského zákona 

sídlo firmy: Pohnertova 1119/9, 182 00 Praha 8 – Kobylisy 

provozovna (vývoj a výroba): Jindřich Vála, K Pérovně 740, 100 00 Praha 10 - Hostivař IČ: 41757939,                                  

DIČ: CZ 7209241721, telefon:  +420 602 772 654, email: jvala@jvala.cz, www.cs0900.cz  

 

Kontakty na obchodní a servisní partnery:  

Kamil Klein,   Hutnická 5292,    430 04 Chomutov,   IČ: 86733800  
 
C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice,  IČ: 27675645  
 
Jiří Korec,  Náchod - Babí, Hrušková 141,  547 01 Náchod,   IČ: 11051132  
 
Karel Talafous,  Ostrov 28,    383 01 Prachatice,   IČ: 47210079  
 
Jonas services s.r.o.,  Bořivojova 878/35,   130 00 Praha 3,   IČ: 29001994 
 
NEWTON Tech.  a.s. Na Pankráci 1683/127,   140 00 Praha 4,   IČ: 28479777 

mailto:jvala@jvala.cz
http://www.cs0900.cz/

