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Vstavaný
mikrofón



Policajné vyšetrovania:
• Vypočúvacia miestnosť
• Malá skupina 2-3 účastníkov
• Výsluch
• Záznam je nahrávaný dvojmo – do vlastnej pamäte zariadenia a na 

USB kľúč
• Nahrávky MP3 sú archivované a v prípade požiadavky na prepis 

nahrávky sú dostupné na požiadanie

Vojenské vypočúvania:
• Vypočúvacia miestnosť
• Malá skupina 3-5 účastníkov
• Metodické otázky a odpovede
• Výsluch
• Zvuk sa zaznamenáva ako mono súbor – viacstopové nahrávanie 

nie je potrebné
• Nahrávky MP3 sú archivované a v prípade požiadavky na prepis 

nahrávky sú dostupné na požiadanie

Súdne procesy:
• Pri súdnych procesoch je použitie audio rekordéra buď jediným 

záznamom a v takom prípade je PMR61 hlavným záznamovým 
médiom, alebo sa využíva aj video záznam a PMR61 robí záložný 
audio záznam.

• Nahrávky sú zaznamenané do mono MP3 formátu prostredníctvom 
audio výstupu z mixážneho pultu a následne sú tieto archivované 
a tiež publikovateľné pre verejnosť

Konkurzné konania:
• Prostredie zasadacej miestnosti
• Malá skupina 3-5 účastníkov
• Metodické otázky a odpovede
• Zvuk sa zaznamenáva ako mono súbor – viacstopové nahrávanie 

nie je potrebné
• Nahrávky MP3 sú archivované a v prípade požiadavky na prepis 

nahrávky sú dostupné na požiadanie

Zasadnutia mestskej rady a ministerstiev:
• Vyvýšené sedenie na rozhovor s publikom
• Zvyčajne 7 až 12 účastníkov
• Diskutovanie o problémoch, návrhy a hlasovanie
• Zvuk sa zaznamenáva ako mono súbor – viacstopové nahrávanie 

nie je potrebné
• Záznamy MP3 sa archivujú na kontrolu a na prípravu zhrnutia 

schôdze pre úradný verejný záznam



BEZPEČNOSŤ
• Umožňuje súčasne nahrávať na USB a tiež na internú pamäť – záložným záznamom 

zvyšuje bezpečnosť záznamu.

• Nastavenia a činnosť rekordéra je možné zabezpečiť zadaním prístupového čísla.

• Súčasné automatické nabíjanie batérií vždy keď je pripojený na napájanie poskytuje istotu, 
že ak je napájanie prerušené, PMR61 je vždy nabitý a pripravený na nahrávanie.

SPOĽAHLIVOSŤ
• Vstavaný zosilňovač a reproduktor poskytujú dostatočnú hlasitosť na kontrolu nahrávok 

počas prehrávania.

• Rôzne automatizované funkcie ako napríklad automatické nastavenie zisku vstupu 
a úroveň záznamu

• Nahrávanie na vymeniteľné USB - uprednostňuje sa pred nahrávaním na pamäťovú kartu 
SD. Výhody USB kľúča – vďaka tomu, že je všadeprítomným médiom nielenže znižuje dopyt 
po IT zdrojoch, ale tiež je práca s týmto médiom rýchlejšia a spoľahlivejšia.

ĽAHKÁ OBSLUŽNOSŤ
• Nastavenie a prevádzka je jednoduchá a aj vďaka používateľskému rozhraniu dotykového 

displeja veľmi užívateľsky príjemná. Jednoduchšie ovládanie znižuje riziko chyby operátora, 
ktorá môže spôsobiť nepoužiteľnosť zvukovej nahrávky.

• Záznamy sú automaticky pomenované podľa dátumu a času. Toto zjednodušuje 
archiváciu a identifikáciu súborov.

• Možnosť vloženia nastavení rekordéra z USB kľúča. Toto ocenia najmä organizácie, ktoré 
používajú prednastavený rovnaký SETUP (napríklad IT oddelením) pre viac zariadení, resp. 
majú tieto zariadenia zálohované pre okamžitú potrebu opätovného nastavenia. 

• „Stolová“ verzia je ideálna pre použitie v policajných zložkách, vojenských zložkách, 
v súdnictve a všade tam kde je požadovaná maximálna bezpečnosť a jednoduchosť 
použitia

Základný displej

Kontrola nahrávania

Nahrávanie

Prehrávanie

Hlavné výhody PMR61 oproti bežným rekordérom
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Regulátor
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Symetrický vstup 
MIC/LINE PRAVÝ/ĽAVÝ

Symetrický výstup 
PRAVÝ / ĽAVÝ

Technická špecifikácia: www.mediatech.sk/pmr61


