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slovo prezidenta firmy

❝...why not 

experience more... 

and become 

part of our family... ❞

Vážení evropští zákazníci

Očekáváme, že tento rok bude pro společnost Audio-Technica úspěšný a doufáme,
že i vy budete při používání našich výrobků úspěšní a spokojení. 

Celou řadu našich výrobků jsme zdokonalili, a stejně tak jsme se zaměřili na
zkvalitnění poskytované produktové podpory. Ve chvíli, kdy bude probíhat tisk
evropského katalogu 2008, bude naše společnost připravovat dodávku 2250 kusů
Audio-Technica mikrofonů a dalších více než 3000 kusů příslušenství, které se
budou používat na letních Olympijských hrách 2008 v Pekingu. K průběhu her tímto
způsobem přispíváme nepřetržitě již od Olympijských her v Atlantě roku 1996, kdy
jsme byli poprvé požádáni, abychom poskytli naše výrobky a podporu vysílacím
štábům, a díky těmto jedinečným zkušenostem mohou naši inženýři vyvíjet
produkty, jejiž kvalita a výkon je za všech okolností vynikající. Výsledky tohoto
výzkumu a vývoje lze spatřit u všech našich nových modelů, část kategorie Broadcast
& Production. 

Přesto si uvědomujeme, že v Evropě má značka Audio-Technica před sebou ještě
dlouhou cestu. V tomto smyslu spoléháme na profesionály, kteří již naše výrobky
používají, neboť víme, že své zkušenosti předávají dalším kolegům v branži.

Ačkoli tento proces může trvat déle než rozsáhlá reklamní kampaň, myslíme si, že
doporučení od zkušených profesionálů má větší váhu a profesionálům dává mnohem
více, než kolik jim kdy mohla dát reklama.

Pokud jste výrobky Audio-Technica ještě nepoužívali, vyzkoušejte si je nyní,
popřemýšlejte o nich jako o alternativě a staňte se součástí naší rodiny, která se
rozprostírá napříč celým světem. Jejich pořízením si koupíte víc, než jen samotný
výrobek.

S úctou

Kazuo Matsushita
Président
Audio-Technica Corporation



www.audio-technica.com
Současné události

• Články v tisku 

• Podpora profesionálních uživatelů

• Představení výrobků 

• Obchodní výstavy & konference 

Podpora 
• Využití mikrofonů 

• Stručný průvodce mikrofony 

• Rychlé tipy pro bezdrátovou techniku 

• Základy bezdrátové techniky 

• Pokročilá témata z bezdrátové techniky 

Produkty ke stažení 
• Náš evropský katalog v 20 jazycích, který obsahuje technická data, 

ceny a obrázky všech produktů 

• Fotografie produktů s rozlišením 300 dpi

•  Texty o výrobcích ve formátu PDF včetně technických dat, manuálů, brožur atd. 

• Nejnovější inzerci firmy Audio-Technica ve formátu PDF

sídlo na Webu
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studiové
mikrofony

mikrofony série 40
Konstrukční teorie nezkreslujících elektromagnetických měničů kombinovaná se špičkovou

moderní technologií a lety vynikajících praktických zkušeností při výrobě mikrofonů ústí v sérii 40.

Je to řada precizních nástrojů vytvořených výhradně pro náročné požadavky v oblasti

profesionálních nahrávacích studií a je prvořadou volbou mnohých slavných producentů, zvukařů

i hudebníků. Sérii 40 každodenně používají ty největší komerční nahrávací společnosti, široce

ji využívají audio profesionálové v rámci rozhodujících aplikací při vysílání nebo živém ozvučení.

strana 6 -8

mikrofony série 30
Renomovaná série 30 s nízkým šumem nabízí kardioidní kondenzátorový mikrofon AT3035 s

velkou membránou. Sérii 30 doplňují malomembránové kardioidní a všesměrové kondenzátorové

mikrofony studiové kvality s nízkým šumem AT3031 a AT3032. strana 9 -10

mikrofony série 20
Mikrofon AT2020 svým uvedením na trh ustanovil nový standard v poměru cena/výkon v oblasti

technologie studiových kondenzátorových mikrofonů. Nabízí se jako ideální řešení pro podcasting,

rádio a dokonale se hodí pro aplikace v domácích (poloprofesionálních) studiích. AT 2010 v

provedení do ruky umožňuje využít výhody a výkon studiové série 20 také při živém vystupování.

strana 11- 13

průvodce použitím strana 14
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40 series

AT4033aSM

AT4040

Symetrické, nízkošumové elektronické obvody bez transformátoru u AT4033a zajišťují skvělý přenos a
čistý signál s vysokou signálovou úrovní. Ať už jej využíváme na zpěv či overheady u bubnů nebo pro
snímání sekce dřev v orchestru, kytarového boxu či rozhlasového moderátora, AT4033a je prostě
mikrofon pro jakoukoli úlohu. Je stejně užitečný na pódiu, v hlasatelně nebo v nahrávacím studiu.

AT4033aSM
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s odpruženým držákem

Spojení technické dokonalosti a umělecké inspirace: to je AT4040 s moderní širokomembránovou
konstrukcí přinášející jemný a přirozený charakter zvuku. Je to klasický, externě polarizovaný
(stejnosměrné napětí) kondenzátorový model pro všestranné využití s výjimečně nízkým šumem,
širokým dynamickým rozsahem a schopností věrně přenést i ty nejhlasitější zvuky. Je naprosto bez
zkreslení, které produkují konvenční modely s transformátorem na výstupu.

AT4040
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s odpruženým držákem

AT4040SC
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s pevným uchycením na stojan

studiové mikrofony série 40 ( PC 345-MC 210)

Technická data AT4033aSM AT4040 et AT4040SC
Systém Kondenzátorový – trvale polarizovaný Kondenzátorový – externě polarizovaný
Směrová charakteristika Kardioida Kardioida, koule, osmička
Frekvenční rozsah 30-20,000 Hz 20-18,000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) –32 dB (25.1 mV) re 1V při  1 Pa* –36 dB (15.8 mV) re 1V při  1 Pa*
Impedance 100Ω 100Ω
Max. úroveň akust. tlaku 145 dB SPL (1 kHz, 1% T.H.D.) 149 dB SPL  (1 kHz, 1% T.H.D.)

155 dB SPL, s 10 dB pad 159 dB SPL, s 10 dB pad
Odstup: signál/šum 77 dB (1 kHz, 1 Pa) 77 dB (1 kHz, 1 Pa)
Dynamický rozsah 128 dB, 1 kHz při max. SPL 132 dB, 1 kHz při max. SPL
Šumový ekvivalent 17 dB SPL 17 dB SPL
Odříznutí hlubokých frekvencí 80 Hz, 12 dB/okt 80 Hz, 12 dB/okt
Napájení Phantom 48V DC, 3.2 mA 48V DC, 4.2 mA
Hmotnost (bez příslušenství) 380 g 510 g 
Rozměry 170 mm délka - 53.4 mm průměr 188 mm délka - 53.4 mm průměr
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství Ochranný kufřík Ochranný kufřík

držák AT8449 držák AT8449 (AT4050SM)
Mikrofonní držák AT8430 (AT4050SC)

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
*Informace o Doživotní záruce, viz. strana 8.
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40 series

AT4050SM

AT4047SVSM

studiové mikrofony série 40 ( PC 345-MC 210)

Technická data AT4050SM et AT4050SC AT4047SVSM et AT4047SVSC
Systém Kondenzátorový, externě polarizovaný (DC) Kondenzátorový, externě polarizovaný
Směrová charakteristika Kardioida Kardioida
Frekvenční rozsah 20-18,000 Hz 20-20,000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 35 dB (17.7 mV) ± 2 dB, re 1V při  1 Pa* – 34 dB (19.9 mV) ± 2 dB, re 1V při  1 Pa*
Impedance 250Ω 200Ω
Max. úroveň akust. tlaku 149 dB SPL (1 kHz, T.H.D. 1%) 150 dB SPL (1 kHz, T.H.D. 1%)

159 dB SPL, s 10 dB pad 
Odstup: signál/šum 85 dB (1 kHz při 1 Pa) 75 dB (1 kHz při 1 Pa)
Dynamický rozsah 140 dB (1 kHz při max. SPL) 131 dB (1 kHz při 150 SPL)
Šumový ekvivalent 9 dB SPL 19 dB SPL
Odříznutí hlubokých frekvencí 80 Hz, 12 dB/octave
Napájení Phantom Phantom  48 V, 3.0 mA AT8560 napájecí zdroj (230 V AC)
Hmotnost (bez příslušenství) 410 g 640 g 
Rozměry 170 mm délka, 53.4 mm průměr 210 mm délka, 53.4 mm průměr
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový XLRM Integrovaný 6-pinový XLRM
Dodávané příslušenství Ochranný kufřík, AT8449 odpružený držák (u modelu Ochranný kufřík, AT8449SV odpružený držák (s 

AT4050SM) objímkou AT8430 (u modelu AT4050SC) AT4047SVSM) ; nebo objímka AT8430 (u modelu AT4047SVSC)
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL

AT4050 nabízí znamenitou kombinaci schopnosti zpracovat vysoký akustický tlak (SPL) společně s
transparentním a vzdušným charakterem zvuku v horním akustickém spektru, doplněný bohatým zvukem ve
spodním akustickém spektru. Významné osobnosti z řad profesionálních zvukařů potvrzují, že je to perfektní
studiový nástroj pro zpěv, klavír, smyčce, overheady, kytarové boxy a hudební soubory. Externě polarizovaný
(DC bias) kondenzátorový systém mikrofonní kapsle využívá dvojité, pozlacené, uměle zestárnuté, velké
membrány, které dodávají skvělý konzistentní zvuk pro všechny tři volitelné směrové charakteristiky (kardioida,
koule, osmička).

AT4050SM
Kondenzátorový mikrofon s přepínatelnou směrovou charakteristikou a odpruženým držákem

AT4050SC
Kondenzátorový mikrofon s přepínatelnou směrovou charakteristikou a s pevným uchycením
na stojan

Precizně navržená velká membrána dodává zvuku teplý charakter, typický pro dřívější konstrukce studiových
mikrofonů využívajících technologii F.E.T. Dvojitá membrána zajišťuje vynikající směrovou charakteristiku napříč
celým rozsahem frekvencí. Svým širokým dynamickým rozsahem, schopností zpracovat vysoké SPL a
výjimečně nízkým šumem představuje univerzální nástroj, který vyniká kdekoli v oblasti digitálního nahrávání
nebo v rámci rozhodujících aplikací při vysílání nebo živém ozvučení.

AT4047SVSM
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s odpruženým držákem AT8449SV

AT4047SVSC
Kardioidní kondenzátorový mikrofon se stojanovou objímkou AT8430

*Informace o Doživotní záruce, viz. strana 8.
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AT4041

AT4041 využívá symetrický výstup bez transformátoru, aby bylo možné zpracovat velmi vysoký akustický
tlak (SPL). Povrch zadní desky je jemně vroubkovaný, čímž omezuje nepřirozené špičky frekvenčního
průběhu a zkreslení. Zadní deska je uměle zestárnutá, čímž je zajištěna stabilita jejích vlastností, udržení
fixního náboje desky dovoluje snížit hmotnost membrány, zlepšuje se tím proměnlivý průběh a zvětšuje šíře
frekvenčního pásma.
Mikrofon je uzavřen v robustním korpusu z masivní mosazi s černým pochromováním kvůli zvýšení jeho
odolnosti a zajištění nízké odrazivosti.

AT4041
Kardioidní kondenzátorový mikrofon

studiové mikrofony série 40 ( PC 345-MC 210)

Technická data AT4041
Systém Kondenzátorový – trvale polarizovaný
Směrová charakteristika Kardioida
Frekvenční rozsah 20-20,000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 36 dB (15.8 mV) re 1V při  1 Pa*
Impedance 100Ω
Max. úroveň akust. tlaku 145 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.
Odstup: signál/šum 70 dB (1 kHz, 1 Pa)
Dynamický rozsah 121 dB, 1 kHz při max. SPL
Šumový ekvivalent 24 dB SPL
Odříznutí hlubokých frekvencí 80 Hz, 12 dB/okt.
Napájení Phantom 48V DC, 3.2 mA
Hmotnost (bez příslušenství) 120 g
Rozměry 159.5 mm délka; 21 mm průměr
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství Ochranný kufřík; objímka AT8405a ; AT8159 windscreen
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL

*Doživotní záruka se vztahuje na opravitelnou životnost výrobku s odhadovanou dobou trvání 15 let a
může ji uplatnit pouze první kupující za podmínky, že do 30ti dní od pořízení mikrofonu vyplní on-line
Záruční registrační formulář na internetových stránkách www.audio-technica.com/warranty
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AT3035

studiové mikrofony série 30 ( PC 343-MC 210 )

Pro poloprofesionální a domácí studia nabízí model AT3035 výhody vysoce kvalitního studiového
mikrofonu. Tento mikrofon je ve všech ohledech navržen pro hladký, přirozený zvuk, přičemž zajišťuje
maximálně věrný přenos a nízký elektronický šum, to z něj dělá dokonalou součást současných digitálních
nahrávacích systémů. Série 30, kromě robustní konstrukce a skvělých parametrů, nabízí také moderní
design a výrobní technologii, jež je zárukou výjimečné shody u každého z modelů, která je důležitá zvláště
tehdy, když se mikrofony pořizují v párech. 

AT3035 Kardioidní kondenzátorový mikrofon s širokou membránou, včetně odpruženého
držáku AT8458

Technická data AT3035
Systém Pevný náboj na zadní desce kondenzátorový  – trvale polarizovaný
Směrová charakteristika Kardioida
Frekvenční rozsah 20-20000 Hz
Odříznutí hlubokých frekvencí 80 Hz, 12 dB/okt.
Citlivost (nezatížený výstup) – 32 dB (25.1 mV) re 1V při 1 Pa
Impedance 250Ω
Max. úroveň akust. tlaku 148 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. - 158 dB SPL, s 10 dB pad
Odstup: signál/šum 82 dB, 1 kHz při 1 Pa
Dynamický rozsah 136 dB, 1 kHz při max. SPL
Šumový ekvivalent 12 dB SPL
Napájení Phantom 11-52 V DC, 3 mA
Hmotnost (bez příslušenství) 390 g
Rozměry 170 mm délka - 52 mm max. průměr
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství Odpružený držák  AT8458; ochranné pouzdro
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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AT3031

AT3032

AT3031
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s malou membránou

AT3032
Všesměrový kondenzátorový mikrofon s malou membránou

série 30microphones pour studios (PC 343-MC 210 )

Technická data AT3031 AT3032
Systém Pevný náboj na zadní desce Pevný náboj na zadní desce

kondenzátorový  – trvale polarizovaný kondenzátorový  – trvale polarizovaný
Směrová charakteristika Kardioida Koule
Frekvenční rozsah 30-20000 Hz 30-20000 Hz
Odříznutí hlubokých frekvencí 80 Hz, 12 dB/okt. 80 Hz, 12 dB/okt.
Citlivost (nezatížený výstup) – 34 dB (19.9 mV) re 1V při 1 Pa – 34 dB (19.9 mV) re 1V při 1 Pa
Impedance 250Ω 250Ω
Max. úroveň akust. tlaku 148 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 148 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.

158 dB SPL, s 10 dB pad 158 dB SPL, s 10 dB pad
Odstup: signál/šum 78 dB, 1 kHz při 1 Pa 78 dB, 1 kHz při 1 Pa
Dynamický rozsah 132 dB, 1 kHz při max. SPL 132 dB, 1 kHz při max. SPL
Šumový ekvivalent 16 dB SPL 16 dB SPL
Napájení Phantom 11-52 V DC, 3 mA 11-52 V DC, 3 mA 
Hmotnost (bez příslušenství) 112 g 116 g
Rozměry 144 mm délka - 21 mm max. průměr 144 mm délka - 21 mm max. průměr
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství Objímka AT8405a; windscreen AT8159; Objímka AT8405a; windscreen AT8159;

ochranné pouzdro ochranné pouzdro
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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AT2010

kardioidní kondenzátorový mikrofon série 20 ( PC 342-MC 210)

Nový model AT2010 je navržen tak, aby artikulaci a srozumitelnost proslulé Audio-Technica série 20
poskytoval také na pódiu, pro dosažení křišťálově čistého pěveckého výkonu. Jeho mikrofonní vložka je
osazena 16 mm membránou o nízké hmotnosti, která byla převzata z kritikou tolik oceňovaného studiového
kondenzátorového modelu AT2020, a proto AT2010 vyniká všude tam, kde je potřeba srozumitelný vokál:
kostely, sólová vystoupení, jazzoví vokalisté, zpěváci/skladatelé apod.

AT2010
Kardioidní kondenzátorový handheld mikrofon
• Rozšířený frekvenční průběh a výraznější dynamika pro hladký, přirozený charakter zvuku

• Přenos velkých akustických tlaků a široký dynamický rozsah nabízí nepřekonatelnou univerzálnost při
používání

• Kardioidní směrová charakteristika omezuje snímání zvuků zezadu a ze stran, a tím snižuje nežádoucí
přeslechy

• Hustě vypletená mřížka krytu nabízí vynikající ochranu proti explosivním hláskám a sykavkám bez
kompromisů v oblasti vrchního akustického spektra

• Robustní, celokovová konstrukce pro léta bezproblémového používání

Technická data AT2010
Systém Pevný náboj na zadní desce kondenzátorový – trvale polarizovaný
Frekvenční rozsah 40-20,000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 48 dB (3.9 mv) re 1v při  1 Pa*
Impedance 100Ω
Max. úroveň akust. tlaku 136 dB SPL, 1 kHz při  1%  T.H.D.
Šumový ekvivalent 23 dB SPL
Dynamický rozsah (typický) 113 dB, 1 kHz při  max. SPL
Odstup: signál/šum 71 dB, 1 khz při 1 Pa*
Napájení Phantom 48 V DC, 2 mA char.
Hmotnost (bez příslušenství) 233 g
Rozměry 179,1 mm délka, 50,8 mm max. průměr korpusu
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství Objímka AT8470 pro stojany se závitem 5/8”-27; závitová redukce z 5/8”-27 na 3/8”-16 ;  ochranné pouzdro
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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AT2020

AT8466

Mikrofon AT2020 posouvá standard v poměru cena/výkon, v oblasti studiových kondenzátorových
mikrofonů, směrem dopředu. Jeho speciálně navržená velmi lehká membrána zajišťuje rozšířený frekvenční
průběh, široký dynamický rozsah, zpracování vysokého akustického tlaku (SPL) a nízký šum, tudíž se
perfektně hodí pro moderní digitální nahrávací systémy.
Je to opravdový favorit pro záznam ženských vokálů, jeho robustní konstrukce a dílenské zpracování jsou
zárukou dlouhé životnosti.

AT2020
Kardioidní kondenzátorový mikrofon
• poměr cena/zvuk je novým standardem v technologii studiových kondenzátorových mikrofonů  
• ideální pro využití v domácích a komerčních studiích  
• nezkreslený přenos velkých akustických tlaků a

široký dynamický rozsah zvyšuje jeho univerzálnost
• nízká hmotnost membrány zajišťuje široký frekvenční průběh a skvělý přenos zvuků s rychlým náběhem
• kardioidní směrová charakteristika omezuje snímání zvuků zezadu a ze stran, a tím snižuje nežádoucí

přeslechy  
• stojanová montáž s otočným kloubem zajišťuje snadné a přesné umístění mikrofonu  
• nízký vlastní šum mikrofonu je předpokladem pro digitální záznam

kardioidní kondenzátorový mikrofon série 20 ( PC 342-MC 210)

Technická data AT2020
Systém Pevný náboj na zadní desce kondenzátorový – trvale polarizovaný
Frekvenční rozsah 20-20,000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 37 dB (14.1 mv) re 1v při  1 Pa*
Impedance 100Ω
Max. úroveň akust. tlaku 144 dB SPL, 1 kHz při  1%  T.H.D.
Šumový ekvivalent 20 dB SPL
Dynamický rozsah (typický) 124 dB, 1 kHz při  max. SPL
Odstup: signál/šum 74 dB, 1 khz při 1 Pa*
Napájení Phantom 48 V DC, 2 mA char.
Hmotnost (bez příslušenství) 345 g
Rozměry 162,0 mm délka, 52,0 mm max. průměr korpusu
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství Objímka AT8466 pro stojany se závitem 5/8”-27; závitová redukce z 5/8”-27 na 3/8”-16 ;  ochranné pouzdro
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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20 series

AT2020USB

USB kardioidní kondenzátorové mikrofony série 20 (PC 342-MC 210)

Nový AT2020USB kardioidní kondenzátorový mikrofon, který je navržen pro ú ely nahrávání do po íta e, je
idální pro digitální zaznamenávání hudby nebo libovolného akustického zdroje zvuku, za použití vašeho
oblíbeného nahrávacího programu. AT2020USB je vybaven digitálním USB výstupem a poskytuje artikulaci i
srozumitelnost studiové kvality, která je perfektní pro nahrávání v domácím studiu, v terénu, podcasting a
komentá e. AT2020USB vychází z designu kritikou tolik oce ovaného kardioidního kondenzátorového
mikrofonu AT2020, má membránu o nízké hmotnosti, která zajiš uje rozší ený frekven ní pr b h a výborný
p enos zvuk  s rychlým náb hem. Špi kový design a dílenské zpracování jsou zárukou, že mikrofon vyhovuje
vysokým nárok m na spolehlivost a kvalitu, kterými je Audio-Technica vyhlášená.

STUDIOVÝ KONDENZÁTOROVÝ MIKROFON S USB 
DIGITÁLNÍM VÝSTUPEM KOMPATIBILNÍ S OPERAČNÍM SYSTÉMEM WINDOWS I MAC

AT2020USB
USB kardioidní kondenzátorový mikrofon
• Side-address kardioidní kondenzátorový mikrofon s digitálním USB výstupem (kompatibilní s

Windows i Mac)

• Ideální pro podcasting, home studio recording, nahrávání v terénu a komentáře 

• Speciálně navržená velmi lehká membrána zajišťuje rozšířený frekvenční průběh a výborný přenos
zvuků s rychlým náběhem

• Kardioidní směrová charakteristika omezuje snímání zvuků zezadu a ze stran, a tím snižuje
nežádoucí přeslechy

• Velmi nízký šum vlastního mikrofonu je předpokladem pro precizní digitální nahrávání

• Napájení prostřednictvím USB; připojuje se přímo do USB konektoru na počítači

• Stojanová montáž s otočným kloubem zajišťuje snadné a přesné polohování mikrofonu

• Stolní stativ (trojnožka) se skládacími nožkami má funkci bezpečné a snadno přenosné základny na
stole

Technická data AT2020USB
Mikrofonní systém Kondenzátorový, pevný náboj na zadní desce - trvale polarizovaný
Směrová charakteristika Kardioida
Frekvenční rozsah 20 -16,000 Hz
Bitová hloubka 16 bitů
Vzorkovací frekvence 44.1 kHz
Napájení USB napájení (5V DC)
Hmotnost (bez příslušenství) 374 g
Rozměry Délka 162 mm, maximální průměr korpusu 52 mm
Výstupní konektor konektor typu USB
Dodávané příslušenství Stojanová montáž s otočným kloubem; závitová redukce z 5/8”-27 na 3 /8”-16; ochranné pouzdro; 

stojánek na stůl; 3,1 m dlouhý USB kabel
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HLAS

Zpěv

Mluvené slovo

BICÍ NÁSTROJE(1)

Overheady

Hi-Hat

Malý buben

Tomy

Činely

Kick Drum

PERKUSIVNÍ NÁSTROJE(1)

Perkusivní nástroje obecně

Klasické perkusivní nástroje

Menší perkusivní nástroje

SPECIÁLNÍ APLIKACE

Zvuk starších modelů 

PIANO

Klavír

ŽESŤOVÉ NÁSTROJE

Trubka

Pozoun

DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE

Klarinet & Hoboj

Flétna & Pikola

Saxofon

Fagot

AEROFONY

Harmonika

Akordeon

SMYČCOVÉ SEKCE V ORCHESTRU

Violoncella

Housle

Kontrabasy

STRUNNÉ NÁSTROJE

Akustická kytara 

Banjo

OZVUČENÉ NÁSTROJE

Kytarový box

Baskytarový box

Leslie systém

(1) Pro bicí a perkusivní nástroje viz rovněž tabulka aplikací Artist Elite®na str.26. 

(2) Je vybaven digitálním USB výstupem, hlavní využití pro mluvené slovo nebo zpěv, ale lze ho použít i pro snímání akustického nástroje.

Tato tabulka slouží jako průvodce pro využití mikrofonů Audio-Technica pro příslušné aplikace. 

S volbou mikrofonů je samozřejmě možné i experimentovat –uvědomujeme si, že nemalou roli zde hraje osobní vkus i vliv akustického prostředí. 

série 40 série 30 série 20 

studiové mikrofony, průvodce použitím

Naše doporučení

Nejlepší volba
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série artist elite®

Naše těsná spolupráce se špičkovými firmami pro ozvučování hudebních produkcí, s významnými

konstruktéry a zvukaři, s audio-konzultanty i umělci – tedy s těmi nejlepšími profesionály v

daném oboru, byla předpokladem k tomu, abychom získali takové informace, které by nám

umožnily vyrábět mimořádně kvalitní a spolehlivé mikrofony pro živé ozvučení. Velmi důkladně

jsme je poslouchali a nakonec jsme shromážděné poznatky využili k vytvoření vynikající mikrofonní

série Artist Elite®. Náš konečný cíl byl naprosto jasný : Každý model musí možnosti ozvučení

rozšířit, ne je omezovat. strana 18 - 19

série artist 
Série Artist vznikla jako vyvrcholení 40-ti letého výzkumu a vývoje designu mikrofonů, jejichž

spolehlivost se na koncertních turné řádně osvědčila. Tato řada mimo jiné obsahuje cenově dostupný

dvou-systémový mikrofon pro velký buben/kytarový box, šikovný tužkový kondenzátorový mikrofon

s bezpočtem možností jeho umístění a zpěvový kondenzátorový mikrofon s výborným průběhem

mimo jeho osu, určený pro vysoce kvalitní reprodukci zpěvu. Mikrofony série Artist mají odolný

robustní design, aby byl zajištěn jejich bezchybný chod navzdory mnohdy nevyhnutelným nárazům

a kolizním situacím při koncertech. Série Artist mimořádnou spolehlivost díky čisté a detailní

reprodukci, nízkému zkreslení a rychlému zpracování transientních signálů pro stoprocentní zachycení

zvuku při každém živém vystupování. strana 20 - 25

průvodce použitím strana 26

mikrofony 
pro živé ozvučení
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artist elite®

KONDENZÁTOROVÉ MIKROFONY PRO ZPĚV

AE5400 Kardioidní kondenzátorový mikrofon
• čistý zvuk, který je vyžadován těmi nejnáročnějšími interprety
• klasická kondenzátorová konstrukce s širokou membránou
• skvěle provedená odpružená montáž zajišťuje minimální hluk při manipulaci a tichý provoz
• výborná ochrana proti explosivním hláskám a sykavkám bez dalších kompromisů v oblasti vrchního akustického

spektra
• robustní design garantující spolehlivost při koncertním využití
• zabudovaný přepínač pro basový filtr 80 Hz a útlum 10 dB

AE3300 Kardioidní kondenzátorový mikrofon
• zdůrazňující detaily, brilantně čistý a nezabarvený zvuk
• skvěle definovaná směrová charakteristika umožňující výrazné omezení nežádoucích zvuků
• dobře provedená odpružená montáž zajišťuje minimální hluk při manipulaci a tichý provoz
• výborná ochrana proti explosivním hláskám a sykavkám bez dalších kompromisů v oblasti vrchního akustického

spektra
• robustní design garantující spolehlivost při koncertním využití
• zabudovaný přepínač pro basový filtr 80 Hz a útlum 10 dB

DYNAMICKÉ MIKROFONY PRO ZPĚV

AE6100 Hyperkardioidní dynamický mikrofon
• skvělý zvuk, minimální problémy s přeslechy z monitorů
• vysoká citlivost, dobrý přenos zvuků s rychlými náběhy zajišťující

výbornou srozumitelnost
• maximální ochrana proti zpětné vazbě
• skvěle provedená odpružená montáž pro minimální hluk při manipulaci
• mimořádná ochrana proti explosivním hláskám
• robustní, odolná konstrukce  – určen pro koncertní využití

AE4100 Kardioidní dynamický mikrofon
• agresivní zvuk, který zní při smíchání s ostatními zvuky vždy vpředu
• optimální pro pódiové využití se skvělým potlačením nežádoucích přeslechů
• skvěle provedená odpružená montáž pro minimální hluk při manipulaci
• mimořádná ochrana proti explosivním hláskám
• robustní, odolná konstrukce  – určen pro koncertní využití

Technická data AE5400 AE3300 AE6100 AE4100
Systém Kondenzátorový-externě Kondenzátorový-elektretový Dynamický Dynamický

polarizovaný
Směrová charakteristika Kardioida Kardioida Hyperkardioida Kardioida
Frekvenční rozsah 20-20000 Hz 30-18000 Hz 60-15000 Hz 90-18000 Hz
Citlivost (nezatížený vstup) – 40 dB (10.0 mV) – 42 dB (7.9 mV) – 55 dB (1.7 mV) – 55 dB (1.7 mV)
Impedance 150Ω 150Ω 250Ω 250Ω
Max. úroveň akust. tlaku 147 dB SPL 147 dB SPL
1 kHz při 1% T.H.D. 157 dB SPL, s 10 dB pad 157 dB SPL, s 10 dB pad
Odstup: signál/šum* 80 dB 75 dB
Dynamický rozsah (1 kHz) 133 dB 128 dB
Šumový ekvivalent 14 dB SPL 19 dB SPL
Odříznutí hlubokých frekvencí 80 Hz, 12 dB/okt. 80 Hz, 12 dB/okt.
Napájení Phantom 11-52 V DC, 4 mA 11-52 V DC, 3 mA
Hmotnost (bez příslušenství) 330 g 300 g 310 g 310 g
Rozměry 179 mm délka; 179 mm délka; 177 mm délka; 177 mm délka;

50 mm průměr 50 mm průměr 48 mm průměr 48 mm průměr
Výstupní konektor 3-pinový XLRM 3-pinový XLRM 3-pinový XLRM 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství AT8470 Quiet-Flex™; AT8470 Quiet-Flex™; AT8470 Quiet-Flex™; AT8470 Quiet-Flex™; 

držák na stojan; držák na stojan; držák na stojan; držák na stojan; 
ochranné pouzdro ochranné pouzdro ochranné pouzdro ochranné pouzdro

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL

mikrofony artist elite®( PC 304-MC 220)

AE5400: 
stejný prvek

širokopásmové membrány,

jaký se využívá 

u AT4050.

AE3300: 
stejný prvek jako u

legendárního modelu

AT4033.
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AE2500

AE5100

AE3000

artist elite®

Cardioid

AE2500
Dvousystémový kardioidní mikrofon
• revoluční, dvousystémový design – první svého druhu – jedná se o průkopnický přístup v konstrukci

elektroakustických převodníků
• dva systémy (kondenzátorový a dynamický) jsou zabudovány ve společné kapsli
• dynamický systém zajišťuje agresivní náběh pedálu (basový buben), zatímco kondenzátorový systém

přenáší barevné nuance korpusu
• oba systémy jsou dokonale fázově vyladěné – toho nelze se dvěma samostatnými mikrofony

dosáhnout
• robustní konstrukce pro pódiové využití
• integrovaný basový filtr 80 Hz a útlum 10 dB
• dvojitě stíněný, osmižílový kabel 5 m, na mikrofonu 5pinový konektor XLFR, dva 3pinové výstupní

konektory XLRM

AE3000
Kardioidní kondenzátorový mikrofon
• vvýborný pro aplikace s vyšší hladinou akustického tlaku (kytarové aparáty, bicí nástroje)
• širokomembránová mikrofonní vložka v kombinaci se speciální konstrukcí ochranné mřížky zajišťuje

extrémně detailní zvuk
• speciální design mřížky umožňuje zajištění optimální pozice vzhledem ke zdroji zvuku
• robustní konstrukce pro pódiové využití
• integrovaný basový filtr 80 Hz a útlum 10 dB

AE5100
Kardioidní kondenzátorový mikrofon
• nekompromisní kvalita zvuku pro overheady, perkuse, akustické kytary, smyčce a další akustické

nástroje
• širokomembránová mikrofonní vložka zajišťuje věrný, nezabarvený a extrémně přirozený přenos

zvuku
• konstrukční provedení s úzkým profilem umožňuje umístění mikrofonu, které je u klasicky

konstruovaných širokomembránových modelů nemožné
• robustní konstrukce pro pódiové využití
• integrovaný basový filtr 80 Hz a útlum 10 dB

mikrofony artist elite®( PC 304-MC 220)

Technická data AE2500 AE3000 AE5100
Systém Kondenzátorový, dynamický Kondenzátorový Kondenzátorový
Směrová charakteristika Kardioida Kardioida Kardioida 
Frekvenční rozsah Dynamický : 30-10000 Hz 20-20000 Hz 20-20000 Hz

Kondenzátorový : 20-17000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) Dynamický : – 54 dB (1.9 mV) re 1V při  1 Pa* – 43 dB (7 mV) re 1V při  1 Pa* – 36 dB (15.8 mV) re 1V při  1 Pa*

Kondenzátorový : – 51 dB (2.8 mV) re 1V při  1 Pa*
Impedance Dynamický : 600Ω

Kondenzátorový : 100Ω 100Ω 150Ω
Max. úroveň akust. tlaku Kondenzátorový : 148 dB SPL 148 dB SPL 148 dB SPL
1 kHz, T.H.D. 1% 158 dB SPL, s 10 dB pad 158 dB SPL, s 10 dB pad 158 dB SPL, s 10 dB pad 
Odstup: signál/šum (1 kHz, 1 Pa) Kondenzátorový : 70 dB 83 dB 83 dB
Dynamický rozsah (1 kHz) Kondenzátorový : 124 dB 137 dB 137 dB
Odříznutí hlubokých frekvencí 80 Hz, 12 dB/okt. 80 Hz, 12 dB/okt. 80 Hz, 12 dB/okt.
Napájení Phantom 11-52 V DC, 3 mA 11-52 V DC, 3 mA 11-52 V DC, 3.2 mA
Hmotnost (bez příslušenství) 390 g 170 g 143 g 
Rozměry 165 mm délka 115.5 mm délka 148.5 mm délka 

55 mm průměr 48 mm průměr 26 mm průměr
Výstupní konektor Integrovaný 5-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový XLRM 
Dodávané příslušenství Ochranné pouzdro; uzavřený držák AT8471; Ochranné pouzdro; Ochranné pouzdro;

dvojitě stíněný 8-žílový kabel dlouhý 5 m, držák AT8471 držák AT8471;
5-pinový konektor typu XLRF na mikrofonu,  windscreen AT8136
dva 3-pinové výstupní konektory typu XLRM

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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ATM710

ATM710
Kardioidní kondenzátorový zpěvový mikrofon
Tento zpěvový kondenzátorový mikrofon z nové série Artist  je určen pro vysoce kvalitní a detailní reprodukci
zpěvu. S kondenzátorovým designem pro produkci ve studiové kvalitě, je mikrofon ATM710 vybaven basovým
filtrem 80 Hz, který umožňuje snadné přepínání z rovného průběhu na průběh s potlačenými nízkými
frekvencemi. Je rovněž vybaven přepínatelným útlumem 10 dB, který snižuje citlivost mikrofonu a umožňuje tak
zpracování vyšších hladin akustického tlaku.

• Vynikající v místech s kontrolovanou hlasitostí na pódiu nebo při použití in-ear monitoring systému

• Design vícevrstvé mřížky poskytuje vynikající ochranu proti explozivním hláskám a sykavkám bez dalších
kompromisů v oblasti horního akustického spektra

• Kardioidní směrová charakteristika omezuje snímání zvuků ze stran a ze zadních směrů, čímž se zlepšuje
odstup snímaného zdroje signálu od ostatních zvuků

• Skvěle provedená odpružená montáž pro minimální hluk při manipulaci

• Kondenzátorový  design pro produkci ve studiové kvalitě

• Integrovaný basový filtr 80 Hz a útlum 10 dB

• Pozlacený konektor XLRM a robustní celokovový design

kardioidní kondenzátorový zpěvový mikrofon (PC 305-MC 220)

Technická data  ATM710
Systém Kondenzátorový - trvale polarizovaný s pevným nábojem na zadní desce
Směrová charakteristika Kardioida
Frekvenční rozsah 40-20000 Hz
Odříznutí hlubokých frekvencí 80 Hz, 12 dB/okt.
Citlivost (nezatížený výstup) –40 dB (10,0 mV) re 1V při 1 Pa*
Impedance 200Ω
Max. úroveň akustického tlaku 148 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.
Dynamický rozsah (typ.) 127 dB, 1 kHz při max. SPL
Odstup: signál/šum 73 dB, 1 kHz při 1 Pa*
Napájení Phantom 11-52 V DC, 3,5 mA char.
Přepínače Rovný průběh, ořezáno; 10 dB útlum
Hmotnost 274 g 
Rozměry 179,0 mm délka, 50,0 mm průměr
Výstupní konektor 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství Držák AT8470 Quiet-Flex™ pro stojany se závitem 5/8”-27; závitová redukce 5/8”-27 na 3/8”-16; ochranné pouzdro
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL

ATM710 se dodává s držákem AT8470 Quiet-Flex™ 
a ochranným pouzdrem.

Britská zpěvačka / skladatelka Jodie Jones zpívá do ATM710
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ATM610

ATM410

hyperkardioidní dynamický zpěvový mikrofon (PC 305-MC 220)

ATM610
Hyperkardioidní dynamický zpěvový mikrofon
• Speciální dvoustěnová plovoucí konstrukce omezuje hluk při manipulaci a zajišťuje shodný zvuk

mikrofonů stejného typu

• Neodymiový systém Hi-ENERGY® pro artikulovaný přenos zpěvu

• Hyperkardioidní směrová charakteristika omezuje snímání zvuků ze stran a ze zadních směrů, čímž
se zlepšuje odstup snímaného zdroje signálu od ostatních zvuků

• Design vícevrstvé mřížky poskytuje vynikající ochranu proti explozivním hláskám a sykavkám bez
dalších kompromisů v oblasti horního akustického spektra

• Držák na stojan Quiet-Flex™ umožňuje tiché a pružné umístění mikrofonu  

• Pozlacený konektor XLRM a robustní celokovový design

ATM410
Kardioidní dynamický zpěvový mikrofon
• Určený pro přesnou, přirozenou reprodukci zpěvu  

• Kardioidní směrová charakteristika omezuje snímání zvuků ze stran a ze zadních směrů, čímž se
zlepšuje odstup snímaného zdroje signálu od ostatních zvuků

• Neodymiový systém Hi-ENERGY® pro lepší citlivost a výborný přenos rychlých náběhů

• Design vícevrstvé mřížky poskytuje vynikající ochranu proti explozivním hláskám a sykavkám bez
dalších kompromisů v oblasti horního akustického spektra

• Držák na stojan Quiet-Flex™ umožňuje tiché a pružné umístění mikrofonu 

• Pozlacený konektor XLRM a robustní celokovový design

Technická data ATM610 ATM410
Systém Dynamický Dynamický
Směrová charakteristika Hyperkardioida Kardioida
Frekvenční rozsah 40-16000 Hz 90-16000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 55 dB (1,7 mV) re 1V, 1 Pa* – 55 dB (1,7 mV) re 1V, 1 Pa* 
Impedance 300Ω 300Ω
Hmotnost 280 g 233 g
Rozměry 177,0 mm délka, 48,0 mm průměr 170,0 mm délka, 53,5 mm průměr
Výstupní konektor 3-pinový XLRM 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství Držák AT8470 Quiet-FlexTM Držák AT8470 Quiet-FlexTM

pro stojany se závitem 5/8“; pro stojany se závitem 5/8“; závitová redukce 5/8“ –27 na
závitová redukce 5/8“ –27 na 3/8“-16; ochranné pouzdro 3/8“-16; ochranné pouzdro

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL

ATM610 - ATM410 se dodává s držákem AT8470 Quiet-Flex™
a ochranným pouzdrem.
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ATM250

ATM250DE

artist series dvousystémový nástrojový mikrofon (PC 305-MC 220)

Technická data ATM250DE ATM250
Systém Kondenzátorový, dynamický Dynamický
Směrová charakteristika Kardioida (kondenzátorový), Hyperkardioida (dynamický) Hyperkardioida
Frekvenční rozsah 40-20000 Hz (kondenzátorový); 40-15000 Hz (dynamický) 40-15000 Hz 
Odříznutí hlubokých frekvencí 80 Hz, 12 dB/okt. (kondenzátorový)
Citlivost (nezatížený výstup) – 49 dB (3,5 mV) re 1V při 1 Pa* (kondenzátorový) – 54 dB (3,5 mV) re 1V při 1 Pa*

– 53 dB (2,2 mV) re 1V při 1 Pa* (dynamický)
Impedance 50Ω (kondenzátorový); 600  (dynamický) 600Ω
Max. úroveň akustického tlaku 148 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. (kondenzátorový)
Dynamický rozsah (typ.) 122 dB, 1 kHz při max. SPL (kondenzátorový)
Odstup: signál/šum 68 dB, 1 kHz při 1 Pa* (kondenzátorový)
Napájení Phantom 11-52 V DC, 3,5 mA char. (kondenzátorový)
Přepínače (pouze kondenzátorový) rovný průběh, ořezáno; 10 dB útlum
Hmotnost 320 g 252 g  
Rozměry 143,6 mm délka, 55,0 mm průměr 127,5 mm délka, 55,0 mm průměr
Výstupní konektor 5-pinový XLRM 3-pinový XLRM
Kabel Délka 5 m, dvojité stínění, 8-žílový kabel, 

5-pinový konektor XLRF pro mikrofon, 
dva 3-pinové výstupní konektory XLRM

Dodávané příslušenství Držák AT8471 pro stojany se závitem 5/8”-27; Držák AT8471 pro stojany se závitem 5/8”-27;
závitová redukce 5/8”-27 na 3/8”- 16; ochranné pouzdro závitová redukce 5/8”-27 na 3/8”- 16; ochranné pouzdro

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL

ATM250DE
Dvousystémový nástrojový mikrofon
• Osvědčená dvousystémová konstrukce firmy Audio-Technica je

charakterizována dvěmi mikrofonními vložkami (kondenzátorová a
dynamická) zabudovanými ve společném plášti

• Neodymiový dynamický systém umožňuje důraz a náběh, zatímco
kondenzátorový systém přenáší celý frekvenční rozsah

• Integrovaný basový filtr 80 Hz a přepínatelný útlum 10 dB
(kondenzátorový systém)

• Oba systémy jsou dokonale fázově sladěny, čehož nelze se dvěma
samostatnými mikrofony prakticky dosáhnout

• Univerzální možnost uchycení a efektivní tlumení mechanického
šumu umožňuje dodávaný držák AT8471 

• Pozlacený konektor XLRM a robustní celokovový design

Hyperkardioidní dynamický nástrojový mikrofon (PC 305-MC 220)

ATM250
Hyperkardioidní dynamický nástrojový mikrofon 
• Pro zpracování vysokých hladin akustického tlaku z malé vzdálenosti

• Hutný a teplý zvuk na basech s výborně zdůrazněnou presencí  

• Hyperkardioidní směrová charakteristika omezuje snímání zvuků ze
stran a ze zadních směrů, čímž se zlepšuje odstup snímaného zdroje
signálu od ostatních zvuků

• Neodymiový systém Hi-ENERGY® pro lepší citlivost a výborný
přenos rychlých náběhů

• Skvělé potlačení zvuků mimo mikrofonní osu, a tím i dobrá odolnost
proti zpětné vazbě  

• Pozlacený konektor XLRM a robustní celokovový design
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ATM650

ATM450

hyperkardioidní dynamický nástrojový mikrofon (PC 305-MC 220)

Technická data ATM650 ATM450
Systém Dynamický Pevný náboj na zadní desce kondenzátorový-trvale polarizovaný
Směrová charakteristika Hyperkardioida Kardioida
Frekvenční rozsah 80-17000 Hz 40-20000 Hz
Odříznutí hlubokých frekvencí 80 Hz, 18 dB/okt.
Citlivost (nezatížený výstup) – 56 dB (1,5 mV) re 1V při 1 Pa* – 41 dB (8,9 mV) re 1V při 1 Pa*
Impedance 600Ω 200Ω
Max. úroveň akustického tlaku 152 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.
Dynamický rozsah (typ.) 127 dB, 1 kHz při max. SPL
Odstup: signál/šum 69 dB, 1 kHz při 1 Pa*
Napájení Phantom 11-52 V DC, 3,5 mA char.
Přepínače Rovný průběh, ořezáno; 10 dB útlum
Hmotnost 279 g 98 g 
Rozměry 164,2 mm délka,  38,8 mm průměr 126,9 mm délka, 21,0 mm průměr
Výstupní konektor 3-pinový XLRM 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství Držák AT8470 Quiet-Flex™ pro stojany se  Držák AT8471 pro stojany se závitem 5/8”-27; 

závitem 5/8”-27; závitová redukce 5/8”-27 na  3/8”-16; závitová redukce 5/8”-27 na 3/8”-16; windscreen; 
ochranné pouzdro ochranné pouzdro

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL

ATM650
Hyperkardioidní dynamický nástrojový mikrofon 
• Design mikrofonní hlavy s plochou mřížkou umožňuje

snadné umístění co nejblíže ke zdroji signálu 

• Robustní konstrukce pro profesionální aplikace 

• Speciální dvoustěnová plovoucí konstrukce omezuje hluk
při manipulaci a zajišťuje shodný zvuk mikrofonů stejného
typu

• Neodymiový systém Hi-ENERGY® pro lepší citlivost a
výborný přenos rychlých náběhů

• Hyperkardioidní směrová charakteristika omezuje snímání
zvuků ze stran a ze zadních směrů, čímž se zlepšuje odstup
snímaného zdroje signálu od ostatních zvuků

• Pozlacený konektor XLRM a robustní celokovový design

kardioidní kondenzátorový nástrojový mikrofon (PC 305-MC 220)

ATM450
Kardioidní kondenzátorový nástrojový mikrofon
• Unikátní design s mikrofonní vložkou v ose mikrofonu

rozšiřuje možnosti umístění mikrofonu bez dalších
problémů  

• Nekompromisní zvuková kvalita pro overheady, perkuse,
akustické kytary, smyčce a další akustické nástroje  

• Integrovaný basový filtr 80 Hz a přepínatelný  útlum 10 dB  
• Kardioidní směrová charakteristika omezuje snímání zvuků

ze stran a ze zadních směrů, čímž se zlepšuje odstup
snímaného zdroje signálu od ostatních zvuků

• Robustní, kovový design a konstrukce zajišťují
bezproblémové užití po mnoho let  

• Dodává se s držákem, který omezuje přenos mechanických
vibrací, umožňuje spolehlivé uchycení a jednoduché
umístění mikrofonu



artist series
24

ATM350

kardioidní kondenzátorový mikrofon s klipsno (PC 305-MC 220)

ATM350
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s klipsnou
• Klipsna UniMount® umožňuje přesné umístění mikrofonu, zajišťuje odolnost proti otřesům a chrání mikrofonní

vložku   
• Unikátní houslový držák umožňuje nenápadné umístění mikrofonu mezi kobylkou a struníkem 
• Křišťálově čistý zvuk, frekvenčně vyvážená odezva i při maximálních hladinách akustického tlaku  
• Kardioidní směrová charakteristika omezuje snímání zvuků ze stran a ze zadních směrů, čímž se zlepšuje

odstup snímaného zdroje signálu od ostatních zvuků
• K dispozici jsou měnitelné mikrofonní vložky se směrovou charakteristikou hyperkardioida a koule 
• Pozlacený konektor XLRM a robustní celokovový design

AT350 výměnné mikrofonní vložky (PC 310-MC 230)

UE-H
Hyperkardioidní mikrofonní vložka

UE-O
Všesměrová mikrofonní vložka 

Technická data ATM350
Systém Pevný náboj na zadní desce kondenzátorový-trvale polarizovaný
Směrová charakteristika Kardioida
Frekvenční rozsah 40-20000 Hz
Odříznutí hlubokých frekvencí 80 Hz, 12 dB/okt.
Citlivost (nezatížený výstup) – 49 dB (3,5 mV) re 1V při 1 Pa*
Impedance 50Ω
Max. úroveň akustického tlaku 149 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.
Dynamický rozsah (typ.) 122 dB, 1 kHz při max. SPL
Odstup: signál/šum 67 dB, 1 kHz při 1 Pa*
Napájení Phantom 11-52 V DC, 3,5 mA char.
Přepínače rovný průběh, ořezáno
Hmotnost (bez  kabelu a přislušenství) Mikrofon: 14,5 g; Napájecí modul: 81,2 g 
Rozměry Mikrofon: 37,8 mm délka, Napájecí modul: 92,9 mm délka,

12,2 mm průměr 18,9 mm průměr
Výstupní konektor (napájecí modul) 3-pinový XLRM
Kabel Délka 4,0 m (trvalé spojení s mikrofonem), Ø 3,2 mm, 2-žílový stíněný kabel s konektorem TA3F
Dodávané příslušenství Napájecí modul AT8542; nástrojová klipsna mikrofonu AT8418 UniMount®; 

houslová klipsna AT8468; ochranné pouzdro
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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ATM73a

ATM75

kardioidní kondenzátorový hlavový mikrofon (PC 305-MC 220)

ATM73a
Kardioidní kondenzátorový hlavový mikrofon 
Ideální pro bubeníky, hráče na klávesy nebo všechny interprety, kteří potřebují mít volné ruce.
ATM73a je charakterizován pohodlným a nenápadným designem hlavového můstku se snímáním
ze strany úst. Napájecí modul na opasek umožňuje pracovat variabilně buď na baterii nebo na
Phantomové napájení. Mikrofon je také k dispozici jako ATM73cW (bez napájecího modulu),
ukončený 4-pinovým konektorem HRS pro bezdrátové systémy s vysílači Audio-Technica
UniPak™.

ATM73ac
Stejný jako typ ATM73a, ale bez kontektoru pro bezdrátové systémy a zvláštní aplikace
Obsahuje protivětrné kryty AT8125 a AT8128 ; bez napájecího modulu.

ATM75
Kardioidní kondenzátorový hlavový mikrofon 
S mikrofonním ramínkem na otočném kloubu, které lze nastavit z levé či pravé strany, přináší
ATM75 profesionální kvalitu hlasového snímání s použitím hands-free. Nenápadný hlavový můstek
mikrofonu umožňuje stabilní a pohodlné umístění na hlavě. Napájecí modul na opasek umožňuje
pracovat variabilně buď na baterii nebo Phantomové napájení. Mikrofon ATM75 je také k dispozici
jako ATM75cW (bez napájecího modulu), ukončený 4-pinovým konektorem HRS pro bezdrátové
systémy s vysílači Audio-Technica UniPak™.

ATM75c
Stejný jako typ ATM75, ale bez konektoru pro bezdrátové systémy a zvláštní aplikace
Obsahuje velký protivětrný kryt AT8139L a kabelovou klipsnu na oblečení AT8439 ; bez napájecího
modulu.

Specifikáció ATM73a ATM75
Systém Pevný náboj na zadní desce Pevný náboj na zadní desce

kondenzátorový-trvale polarizovaný kondenzátorový-trvale polarizovaný
Směrová charakteristika Kardioida Kardioida
Frekvenční rozsah 40-15000 Hz 100-13000 Hz
Odříznutí hlubokých frekvencí 80 Hz, 18 dB/okt. 80 Hz, 18 dB/okt.
Citlivost (nezatížený výstup) Phantom: – 55 dB (1,7 mV) – 51 dB (2,8 mV) 

Baterie: – 56 dB (1,5 mV) re 1V při 1 Pa* – 53 dB (2,2 mV) re 1V při 1 Pa*
Impedance Phantom: 200Ω 200Ω

Baterie: 270Ω 270Ω
Max. úroveň akustického tlaku Phantom: 146 dB 132 dB  

Baterie: 132 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 121 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.
Dynamický rozsah (typ.) Phantom: 111 dB 96 dB 

Baterie: 97 dB, 1 kHz při max. SPL 85 dB, 1 kHz při max. SPL
Odstup: signál/šum 59 dB, 1 kHz při 1 Pa* 58 dB, 1 kHz při 1 Pa*
Napájení Phantom 11-52 V DC, 2 mA char. 11-52 V DC, 2 mA char.
Baterie/Proud 1,5 V AA/UM3 1,5V AA/UM3
Životnost 0,4 mA/1200 hodin typ. (alkalické) 0,4 mA/1200  hodin typ. (alkalické)
Přepínač Vyp., zap.-rovný průběh, zap.-ořezáno Vyp., zap.-rovný průběh, zap.-ořezáno 
Hmotnost Mikrofon : 31 g Mikrofon : 60 g

Napájecí modul :  139 g Napájecí modul : 139 g
Rozměry Headset : 165 mm v nejširším místě, 120 mm v nejširším místě,

67 mm flexibilní ramínko 80,5 mm flexibilní ramínko
Mikrofon : 10 mm v průměru 20,4 mm v průměru

Napájcí modul : H 84 mm  x V 63 mm  x Š 22 mm H 84 mm  x V 63 mm x Š 22 mm
Výstupní konektor Napájecí modul : Integrovaný 3-pinový typu XLRM Integrovaný 3-pinový typu XLRM
Kabel 1,4 m dlouhý (pevně spojený s 1,4 m dlouhý (pevně spojený s mikrofonem),

mikrofonem), 2,6 mm v průměru, 2,8 mm v průměru, 2-žilový stíněný kabel
2- žilový stíněný kabel s konektorem typu TA3F s konektorem typu TA3F 

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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ZPĚV

Sólový zpěv

Sbor (Klasika & kostel)

Doprovodné vokály

Karaoke

BICÍ NÁSTROJE

Overheady

Hi-Hat

Malý buben

Tomy

Činely

Velký buben

PERKUSIVNÍ NÁSTROJE

Tympány

Konga & bonga

Etnické bubny

Klasické perkusivní nástroje

Xylofon

Menší perkusivní nástroje

PIANO

Klavír

ŽESŤOVÉ NÁSTROJE

Trubka

Tuba

Pozoun

DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE

Klarinet

Flétna & pikola

Saxofon

Fagot

AEROFONY

Varhany

Harmonika

Akordeon

Bandoneon

STRUNNÉ NÁSTROJE

Akustická kytara(2)

Banjo(2)

SMYČCOVÉ SEKCE V ORCHESTRU

Violoncella

Housle

Kontrabasy

OZVUČENÉ NÁSTROJE

Kytarový box

Baskytarový box

Leslie systém

(1) Existuje v bezdrátovém provedení   (2) Použijte AT831 viz str. 48  (3) Existuje ve verzi pro bezdrátový vysílač, viz. strana 89-91.
Tato tabulka slouží jako průvodce pro využití mikrofonů Audio-Technica pro příslušné aplikace. 
S volbou mikrofonů je samozřejmě možné i experimentovat – uvědomujeme si, že nemalou roli zde hraje osobní vkus i vliv akustického prostředí. 

mikrofony pro živé ozvučení, průvodce použitím
série artist elite® série artist

Naše doporučení

Nejlepší volba
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víceúčelové mikrofony

série pro
Je charakteristická spolehlivými modely, které každý den splňují i ty nejvyšší nároky na

snímání zvuku a složité úkoly při ozvučování. Špičková elektronika s jemným a čistým zvukem,

pomohla k tomu, že si série Pro svým skvělým zvukem a nejodolnější konstrukcí ve své

třídě získala vynikající pověst. strana 30 - 33

série midnight blues
Svou vysokou citlivostí, výborným zvukem a robustním celokovovým provedením, se tato

zcela přepracovaná série stala standardem v kategorii cenově dostupných zpěvových a

nástrojových mikrofonů. strana 34 - 35

série atr
Řada profesionálních mikrofonů pro domácí nebo kancelářské využití, které lze zapojovat do

běžných mikrofonních vstupů na počítačích, kamerách, mp3 rekordérech nebo mini-discích.

strana 36 - 37

průvodce použitím strana 38
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PRO31

PRO41

PRO61

dynamické mikrofony série Pro ( PC 320-MC 240 )

DYNAMICKÉ MIKROFONY DO RUKY
Dynamické mikrofony ze série Pro mají neodymiový magnetický systém Hi-ENERGY®, který garantuje vysokou
citlivost a dobrý přenos rychlých náběhů.

PRO31
Kardioidní dynamický mikrofon
• konstruován pro zpěv z těsné blízkosti
• tiché vypínání a zapínání
• dvojdílný koš typu Stage Ball značně omezuje nepříjemné efekty při zpívání zblízka (explozivní hlásky nebo

sykavky)
• s kabelem XLRF – XLRM

PRO31QTR
Kardioidní dynamický mikrofon
• stejný jako PRO31, ale s kabelem XLRF – 1/4" jack

PRO41
Kardioidní dynamický mikrofon
• přirozený a barevně široký přenos zpěvu
• tiché vypínání a zapínání
• dvojdílný koš typu Stage Ball značně omezuje nepříjemné efekty při zpívání zblízka (explozivní hlásky nebo

sykavky)
• skvělá interní odpružená montáž značně omezuje manipulační hluk
• s kabelem XLRF – XLRM

PRO61
Hyperkardioidní dynamický mikrofon
• prémiový mikrofon ze série Pro na zpěv zaručuje skvělou odolnost proti zpětné vazbě a mimořádnou kvalitu

zvuku
• dvojdílný koš typu Stage Ball značně omezuje nepříjemné efekty při zpívání zblízka (explozivní hlásky nebo

sykavky)
• s kabelem XLRF – XLRM

Technická data PRO31 PRO41 PRO61
Systém Dynamický Dynamický Dynamický
Směrová charakteristika Kardioida Kardioida Hyperkardioida
Frekvenční rozsah 60-13000 Hz 90-16000 Hz 70-16000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 55 dB (1.7 mV) re 1V při 1 Pa* – 55 dB (1.7 mV) re 1V při 1 Pa* – 55 dB (1.7 mV) re 1V při 1 Pa*
Impedance 600Ω 300Ω 300Ω
Vypínač MagnaLock™ MagnaLock™ –
Hmotnost 312 g 304 g 335 g
Rozměry Délka 185.0 mm 185.0 mm 192.0 mm

Průměr hlavy 53.1 mm 53.1 mm 52.6 mm
Kabel 4.5 m XLRF-XLRM 4.5 m XLRF-XLRM

XLRF-1/4” (PRO31QTR)
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL



pro series microphones
31

PRO8HEx

PRO63

PRO25ax

dynamické mikrofony série Pro ( PC 320-MC 240 )

DYNAMICKÉ NÁSTROJOVÉ MIKROFONY

PRO25ax
Hyperkardioidní dynamický mikrofon pro nástroje s vysokou hladinou akustického tlaku
• ideální pro velký buben, perkusivní nástroje, žestě a další nástroje s velkou dynamikou
• teplý charakter zvuku na spodních frekvencích s výborně zdůrazněnou prezencí
• skvělé potačení zvuků mimo mikrofonní osu a tím i dobrá odolnost proti zpětné vazbě
• univerzální možnosti montáže s držákem omezujícím přenos mechanických vibrací (držák AT8471)

PRO63
Kardioidní dynamický mikrofon Hi-ENERGY®

• frekvenčně dobře přizpůsobený průběh, plnohodnotný přenos

HLAVOVÝ MIKROFON

PRO8HEx
Hyperkardioidní dynamický hlavový mikrofon Hi-ENERGY®

• nenápadný, nízká hmotnost hlavového můstku, měkké opěrné podložky, velmi pohodlný
• ohebný držák na otočném kloubu nastavitelný zleva nebo zprava

Technická data PRO25ax PRO63 PRO8HEx
Systém Dynamický Dynamický Dynamický
Směrová charakteristika Kardioida Hyperkardioida Kardioida
Frekvenční rozsah 30-12000 Hz 70-16,000 Hz 200-18000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 55 dB (1.7 mV) re 1V při 1 Pa* – 54 dB (1.9 mV) re 1V při 1 Pa* – 55 dB (1.7 mV) re 1V při 1 Pa*
Impedance 600Ω 300Ω 600Ω
Hmotnost 230 g 309 g 60 g
Rozměry Délka 113.0 mm 182.1 mm 80.5 mm (rameno)

Průměr hlavy 50.0 mm 41.4 mm 20.4 mm
Kabel (bez kabelu) 4.5 m XLRF-XLRM integrovaný 2.2 m 
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PRO70

PRO37

PRO35

kondenzátorové mikrofony série Pro ( PC 320-MC 240 )

KONDENZÁTOROVÉ NÁSTROJOVÉ MIKROFONY 

PRO70
Kardioidní kondenzátorový mikrofon pro nástroje nebo na klopu
• přenáší dobře srozumitelný, plně znějící hlas nebo nástroj
• skvělý na snímání akustické kytary s přídavnou montáží AT8444
• přepínatelný útlum na basech

PRO35

Kardioidní kondenzátorový mikrofon s úchytkou na nástroje
• ideální pro saxofon, kotle, žestě i perkusivní nástroje
• výborný pro hlasitější zvuky
• dokonale vyhovuje aktivním interpretům na pódiu

PRO37

Kardioidní kondenzátorový mikrofon s malou membránou
• ideální pro akustickou kytaru, overheady, klavír a  sborové vokály
• výborný pro hlasitější zvuky

Technická data PRO70 PRO35 PRO37
Systém Pevný náboj na zadní desce, Pevný náboj na zadní desce, Pevný náboj na zadní desce, 

kondenzátorový - trvale polarizovaný kondenzátorový - trvale polarizovaný kondenzátorový - trvale polarizovaný
Směrová charakteristika Kardioida Kardioida Kardioida
Frekvenční rozsah 100-14000 Hz 50-15000 Hz 30-15000 Hz
Odříznutí hlubokých frekvencí 80 Hz, 8 dB / okt. 80 Hz, 12 dB / okt. –
Citlivost (nezatížený výstup) – 45 dB (5.6 mV) re 1V při 1 Pa* – 45 dB (5.6 mV) re 1V při 1 Pa* – 42 dB (7.9 mV) re 1V při 1 Pa*
Impedance 200Ω 250Ω 200Ω
Max. úroveň akust. tlaku 123 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 145 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 141 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.
Dynamický rozsah (char.) 96 dB, 1kHz při max. SPL 115 dB, 1kHz při max. SPL 112 dB, 1kHz při max. SPL
Odstup: signál/šum 67 dB, 1 kHz při 1 Pa* 64 dB, 1 kHz při 1 Pa* 65 dB, 1 kHz při 1 Pa*
Napájení Phantom 11-52 V DC nebo baterie Phantom  11-52 V DC Phantom  11-52 V DC
Baterie / Životnost 1,5 V AA / 1200 hodin char. Pouze Phantom Pouze Phantom
Přepínač Vyp., zap.-rovný pr., zap.-ořez. Rovný průběh, ořezání –
Hmotnost 8 g / 134 g (nap. modul) 8 g / 81 g (nap. modul) 49 g 
Rozměry mikrofonu Délka 25 mm 25 mm 99 mm

Průměr korpusu 10.2 mm 10.2 mm 21 mm
Výstupní konektor 3 pinový XLRM (nap. modul) 3 pinový XLRM (nap. modul) 3 pinový XLRM
Kabel Integrovaný 1,8 m pevně spojený 1,8 m dlouhý (pevně spojený –

s mikrofonem s mikrofonem), 2,6 mm Ø, 2-žilový,
a napájecím modulem stíněný kabel s konektorem typu TA3F 

Dodávané příslušenství držák AT8411, AT8444 nástr. nástrojový klipsna mikrofonu držák AT8405a pro stojan 
držák; napájecí modul; AT8418 UniMount®; se závitem 5/8”-27; závit. redukce 5/8”-27 
windscreen; baterie; napájecí modul AT8538; na 3/8” - 16; windscreen; ochranné
ochranné pouzdro ochranné pouzdro pouzdro - (baterie LR44, jen s PRO24)

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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PRO24

PRO24-CM

pro series microphones
kondenzátorové mikrofony série Pro ( PC 320-MC 240 )

KONDENZÁTOROVÉ STEREO-MIKROFONY
PRO24

Stereofonní kondenzátorový mikrofon
• pro stereofonní aplikace s plnohodnotným frekvenčním rozsahem
• kompaktní a odlehčený design 
• pár kardioidních kondenzátorových elementů v konfiguraci X/Y zajišťuje realistický prostorový efekt 
• funguje i bez baterie, pokud se využívá u záznamových systémů, které jsou vybaveny na

mikrofonním vstupu systémem 
PLUG-IN-POWER

PRO24-CM
Stereofonní kondenzátorový mikrofon
• Stereo kondenzátorový mikrofon pro použití s kamkordéry
• Pár kardioidních mikrofonních vložek v konfiguraci X-Y
• On/off přepínač; trvale připojený kroucený kabel dlouhý 15 cm - 30 cm s pravoúhlým 3,5 mm stereo

jackem na konci  
• Napájení pomocí dodávané baterie nebo prostřednictvím plug-in power napájení, které poskytují

některé kamkordéry
• Dodávané příslušenství: windscreen, baterie, montáž na videokameru, ochranné pouzdro

Technická data PRO24 PRO24-CM
Systém Pevný náboj na zadní desce, kondenzátorový Pevný náboj na zadní desce, kondenzátorový 

- trvale polarizovaný - trvale polarizovaný
Směrová charakteristika X/Y stereo X/Y stereo
Frekvenční rozsah 100-17000 Hz 100-17000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 50 dB (3.1 mV) re 1V při 1 Pa* – 50 dB (3.1 mV) re 1V při 1 Pa*
Impedance 600Ω 600Ω
Max. úroveň akust. tlaku 119 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 119 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.
Dynamický rozsah (char.) 82 dB, 1kHz při max. SPL 82 dB, 1kHz při max. SPL
Odstup: signál/šum 57 dB, 1 kHz při 1 Pa* 57 dB, 1 kHz při 1 Pa*
Napájení Plug in nebo baterie Plug in nebo baterie
Baterie / Životnost 1,5 V LR44 / 200 hodin  char. 1,5 V LR44 / 200 hodin  char.
Přepínač Zapnuto-vypnuto Zapnuto-vypnuto
Hmotnost 111 g 111 g
Rozměry mikrofonu Délka 116,5 mm 116,5 mm

Průměr korpusu 21 mm 21 mm
Výstupní konektor 3,5 mm stereo mini-jack 3,5 mm stereo mini-jack
Kabel integrovaný 1.8 m mezi mikr. a nap. modulem Trvale připojený kroucený kabel dlouhý 152,4 mm – 

304,8 mm s pravoúhlým 3,5 mm stereo jackem
Dodávané příslušenství držák AT8405a pro stojan se závitem 5/8”-27; závit. AT8472 montáž na videokameru;

redukce 5/8”-27 na 3/8” - 16; windscreen; LR44 baterie; windscreen; ochranné pouzdro
ochranné pouzdro - (baterie LR44, jen s PRO24)

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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midnight blues

DYNAMICKÉ MIKROFONY
MB1k

Dynamický zpěvový mikrofon s velkou citlivostí
• dynamický neodymiový systém Hi-ENERGY® pro vysokou citlivost a dobrý přenos rychlých náběhů

MB1k/c
Mikrofon MB1k s kabelem XLR-XLR o délce 4,5 m

MB2k
Dynamický nástrojový mikrofon
• pro elektrické i akustické nástroje za atraktivní cenu
• optimální frekvenční průběh pro reprodukci nástrojů
• dynamický neodymiový systém Hi-ENERGY® pro vysokou citlivost a dobrý přenos rychlých náběhů

MB2k/c
Mikrofon MB2k s kabelem XLR-XLR o délce 4,5 m

MB3k
Dynamický zpěvový mikrofon s rozšířenou frekvenční charakteristikou
• širší frekvenční průběh pro optimální reprodukci zpěvu
• dynamický neodymiový systém Hi-ENERGY® pro vysokou citlivost a dobrý přenos rychlých náběhů
• odpružené provedení omezující manipulační hluk

MB3k/c
Mikrofon MB3k s kabelem XLR-XLR o délce 4,5 m

KARDIOIDNÍ KONDENZÁTOROVÝ MIKROFON
MB4k

Kardioidní kondenzátorový mikrofon
• kvalitní kondenzátorový mikrofon za atraktivní cenu
• elektretová technologie pro studiové využití na vokály i nástroje
• rozšířená frekvenční charekteristika
• otřesuvzdorná úprava omezující hluk při manipulaci
• napájení Phantom 11-52 V DC / 2 mA nebo 

baterie AA 1,5 V
• včetně držáku AT8405a

MB4k/c
Mikrofon MB4k s kabelem XLR-XLR o délce 4,5 m

Technická data MB1k MB2k MB3k MB4k
Systém Dynamický, neodymiový Dynamický, neodymiový Dynamický, neodymiový Pevný náboj na zadní desce

kondenzátorový-trvale polarizovaný
Směrová charakteristika Jednosměrový Jednosměrový Jednosměrový Kardioida
Frekvenční rozsah 80-12000 Hz 60-14000 Hz 60-14000 Hz 80-20000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 53 dB (2.2 mV) – 54 dB (1.9 mV) – 54 dB (1.9 mV) Phantom: – 46 dB (5.0 mV)
(re 1V při  1 Pa*) Baterie: – 48 dB (3.9 mV)
Impedance 600Ω 600Ω 600Ω Phantom: 200Ω - Baterie: 250Ω
Vypínač MagnaLock™ MagnaLock™ MagnaLock™ Ano
Max. úroveň akust. tlaku – – – Phantom: 137 dB SPL Baterie:125 dB SPL**
Odstup: signál/šum 70 dB, 1 kHz při 1 Pa*
Dynamický rozsah (charakter.) – – – Phantom: 113 dB - Baterie: 101 dB**
Napájení Phantom  11-52 DC, 2mA char.
Baterie / Odběr / Životnost – – – 1.5V AA/UM / 30,4 mA/1200 h char.
Hmotnost (bez příslušenství) 337 g 337 g 343 g 182 g
Rozměry Délka : 184,7 mm 183.6 mm 192 mm 205.7 mm

Průměr hlavy : 55,6 mm 41.4 mm 53.8 mm 41,7 mm
Výstupní konektor (integrovaný) 3-pinový zlacený XLRM 3-pinový zlacený XLRM 3-pinový zlacený XLRM 3-pinový zlacený XLRM
Dodávané příslušenství držák AT8470 Quiet-Flex™; držák AT8470 Quiet-Flex™; držák AT8470 Quiet-Flex™; držák AT8405a, baterie;  

kabel 4,5 m (jen MB1k/c); ochranné pouzdro; ochranné pouzdro; ochranné pouzdro; 
redukce  AT8422 redukce  AT8422; redukce  AT8422; redukce  AT8422;

kabel 4,5 m (jen MB2k/c) kabel 4,5 m (jen MB3k/c) kabel 4,5 m (jen MB4k/c)
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL

mikrofony midnight blues®( PC 323-MC 220 )

Mikrofony Midnight Blues mají celokovovou konstrukci s
příjemným matně hlazeným povrchem, který rovněž omezuje
manipulační hluk. Zapuštěné vypínače na všech dynamických
modelech výborně esteticky zapadají do celkového profilu. Přenos
hlasitých zvuků probíhá bez zkreslení, ať už se jedná o vokály či
nástroje a i ty nejjemnější detaily znějí čistě a věrně.
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MB 5k MB 6k

MB packs

MB/Dk5

MB/Dk7

MB/Dk5
Souprava 5 mikrofonů Midnight Blues pro bicí nástroje
Souprava MB/Dk5 obsahuje výběr pěti základních mikrofonů konstruovaných speciálně pro bicí
nástroje. Čtyři mikrofony pro malý buben/tomy a jeden MB6k pro velký buben s nízkoprofilovým
designem budí minimální pozornost a umožňují univerzální umístění na bicí soupravě. K sadě patří
také čtyři držáky AT8665 pro připevnění na ráfek a kvalitní přepravní kufřík.

MB/Dk7
Souprava 7 mikrofonů Midnight Blues pro bicí nástroje
Prvotřídní studiové provedení.
Rozšířená souprava MB/Dk7 obsahuje oproti MB/Dk5 navíc dva kardioidní kondenzátorové
mikrofony MB4k, které se hodí ideálně pro snímání overheadů.

MB5k
Kardioidní dynamický mikrofon pro malý buben/tomy 
Je určen pro malý buben, tomy a další nástroje s velkou dynamikou. Dynamická konstrukce MB5k
má kardioidní směrovou charakteristiku, což vede k maximálnímu potlačení zvuků mimo mikrofonní
osu, a tím i velké odolnosti vůči zpětné vazbě. Tento mikrofon s frekvenčním rozsahem 100-12000 Hz
je zkonstruován tak, aby dobře přenášel rychlé náběhové hrany a byl schopen zpracovat vysoké
akustické tlaky. 
• speciálně konstruovaný pro využití na malý buben a tomy
• celokovová odolná konstrukce
• nízkoprofilový design
• integrovaný, nastavitelný držák na stojan
• kardioidní charakteristika potlačuje zvuky ze stran a ze zadních směrů na minimum, čímž se

zlepšuje odstup snímaného objektu od ostatních zvuků

MB6k
Kardioidní dynamický mikrofon na velký buben
Kardioidní mikrofon MB6k s frekvenčním rozsahem 60-12000 Hz má velmi přirozený přenos
vysokých hladin akustického tlaku a zaručuje tak skvělé výsledky při použití na velký buben a na
basové kotle.
• speciálně konstruovaný pro využití na velký buben
• robustní, celokovové provedení
• nízkoprofilový design zjednodušuje volbu umístění
• integrovaný, nastavitelný držák na stojan
• kardioidní charakteristika potlačuje zvuky ze stran a ze zadních směrů na minimum, čímž se

zlepšuje odstup snímaného objektu od ostatních zvuků

soupravy mikrofonů pro bicí nástroje MB Packs™
( PC 324-MC 220 )

Technická data MB5k MB6k
Systém Dynamický Dynamický
Směrová charakteristika Kardioida Kardioida
Frekvenční rozsah 100-12000 Hz 60-12000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 58 dB (1.2 mV) re 1V při  1 Pa* – 59 dB (1.1 mV) re 1V při  1 Pa*
Impedance 500Ω 500Ω
Hmotnost 324 g 317 g
Rozměry Délka : 113.2 mm 116.5 mm

Průměr hlavy : 41.5 mm 53.5 mm
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový XLRM
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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atr series

ATR20

ATR30

ATR3M

ATR50

ATR20
Jednosměrový zpěvový a nástrojový mikrofon
Cenově atraktivní, dynamický mikrofon ATR20 je určen pro čistý a kvalitní přenos vokálů a nástrojů. Jeho
jednosměrová charakteristika omezuje snímání zvuků ze stran a ze zadních směrů, čímž se zlepšuje odstup
užitečného signálu od nežádoucích přeslechů a odolnost vůči zpětné vazbě.
• konstruován pro snímání vokálů i nástrojů
• jednosměrná charakteristika potlačuje nežádoucí zvuky nebo hluk ze směrů mimo mikrofonní osu
• integrovaný kabel o délce 5 m zakončený mini-jackem 3,5 mm umožňuje připojení pro komerční přístroje
• pohodlně umístěný vypínač
• dodává se včetně redukce na jack 6,3 mm (1/4” ) a stolního stativu

ATR30
Jednosměrový víceúčelový dynamický mikrofon
Tento robustní dynamický mikrofon je zárukou plnohodnotného zvuku pro vokály i nástroje. Jednosměrový
ATR30 omezuje snímání zvuků ze stran a ze zadních směrů, čímž se zlepšuje odstup užitečného signálu od
nežádoucích přeslechů. Zabudovaný vypínač umožňuje účinkujícím jeho snadné ovládání. Při kontaktním využití
má vlivem proximity efektu měkký a teplý zvuk.
• kvalitní zvuk vokálů i nástrojů
• jednosměrová charakteristika omezuje snímání nežádoucích zvuků mimo mikrofonní osu
• proximity efekt vede ke zdůraznění hloubek při kontaktním využití
• robustní kovová konstrukce se skvěle hodí pro využití na jevišti
• pohodlně umístěný vypínač
• dodává se včetně objímky a samostatného kabelu o délce 5 m (XLR-jack 6,3 mm)

ATR3M
Dynamický komunikační mikrofon na husím krku
ATR3M je kvalitní dynamický mikrofon určený pro komunikaci. Je konstruován s maximálními ohledy na
odolnost, výbornou srozumitelnost a spolehlivost, a to vše při velmi příznivé ceně. Svou konstrukcí s ohebným
husím krkem, přípojkou XLR, ochranným windscreenem a tlačítkem pro zapnutí a vypnutí se ideálně hodí pro
každodenní využití v zábavním průmyslu a komerčních či průmyslových aplikacích.
• konstruován jako kvalitní mikrofon pro komunikační účely
• ideální pro zábavní průmysl, komerční a průmyslové aplikace
• výborná srozumitelnost a trvanlivé provedení
• ochranný windscreen, robustní konstrukce
• pohodlně umístěný vypínač
• celková délka 445 mm

ATR50
Dynamický jednosměrný zpěvový a nástrojový mikrofon
Univerzální dynamický mikrofon ATR50 je zárukou plnohodnotného zvuku při snímání vokálů a nástrojů. Patří na
jevišti k oblíbeným volbám, protože jeho jednosměrová charakteristika umožňuje snadné zaměření na konkrétní
zdroj zvuku, při značné odolnosti proti zpětné vazbě. Pohodlně umístěný vypínač umožňuje účinkujícím snadné
ovládání mikrofonu. Při kontaktním využití má vlivem proximity efektu měkký a teplý zvuk.
• hodí se stejně dobře na jeviště pro zpěváky či nástroje, jako nadšence provozující karaoke
• robustní kovová konstrukce
• jednosměrová charakteristika omezuje snímání nežádoucích zvuků mimo mikrofonní osu
• proximity efekt vede ke zdůraznění hloubek při kontaktním využití
• pohodlně umístěný vypínač
• dodává se včetně objímky a samostatného kabelu o délce 4,6 m (XLRF-XLRM)

Technická data ATR20 ATR30 ATR3M ATR50
Systém Dynamický Dynamický Dynamický Dynamický
Směrová charakteristika Jednosměrová Jednosměrová Jednosměrová Jednosměrová
Frekvenční rozsah 80-12000 Hz 60-15000 Hz 150-10000 Hz 70-14000 Hz
Impedance 500Ω 500Ω 500Ω 500Ω
Vypínač Ano Ano Ano Ano

mikrofony série atr ( PC 312-MC 240)
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atr series

ATR25

ATR35S

ATR55

ATR97

ATR25
Dvojitý jednosměrový stereofonní kondenzátorový  mikrofon
ATR25 umožňuje velmi kvalitní stereofonní snímání zvuku jediným mikrofonem, který lze pořídit za
extrémně příznivou cenu. Jeho kompaktní design je ideální volbou pro videokamery a přenosné
audiorekordéry. Tento robustně provedený mikrofon pro každodenní použití se dodává s řadou
příslušenství.
• kondenzátorové obvody jsou zárukou výborné kvality zvuku
• vypínač pro pohodlnou obsluhu
• dodává se s krátkým kabelem se stereofonním minijackem pro kameru a s dlouhým nahrávacím

kabelem opatřeným dvěma monofonními minijacky s adaptéry na 6,3 mm; k příslušenství patří také
držák na kameru a výměnný adaptér na stojan 

ATR55
Směrový mikrofon Telemike™
ATR55 nabízí alternativní snímání blízkých a středně vzdálených zvukových zdrojů nebo snímání zvuků
z větších vzdáleností. Tento směrový kondenzátorový model je zkonstruován tak, aby ve svém “Tele”
módu kvalitně snímal vzdálené dialogy a zvukové efekty s maximálním potlačením okolního ruchu,
jakým může být např. doprava, klimatizační systémy, dozvuk místnosti či různé mechanické vibrace.
• navržen speciálně pro využití s videokamerami
• dvojí nastavení rozsahu: “Normal” pro záznam na blízké a střední vzdálenosti a “Tele” pro snímání

vzdálenějších zvuků
• integrovaný kabel 0,9 m zakončený minijackem 3,5 mm

ATR35S
Miniaturní klopový mikrofon s integrovaným pouzdrem na baterii
Všesměrový klopový model ATR35S od firmy Audio-Technica je určen pro srozumitelné a věrné snímání
hlasu. Tento kvalitní kondenzátorový systém se ideálně hodí pro video aplikace, protože jeho velikost
budí minimální pozornost.
• velmi kvalitní kondenzátorový systém v miniaturním klopovém mikrofonu
• ideální volba pro aerobic/tanec/sportovní instruktory
• skvělý pro videoaplikace, tento “reportérský” mikrofon je prakticky neviditelný
• integrovaný kabel 6 m zakončený minijackem 3,5 mm lze využít pro většinu kamer a domácích

nahrávacích systémů
• vypínač pro pohodlnou obsluhu
• dodává se včetně klipsny, baterie, pěnového windscreenu a redukce na 6,3 mm (1/4”)

ATR97
Všesměrový mikrofon s tlakovou zónou (boundary)
ATR97 je kondenzátorový mikrofon boundary s všesměrovou charakteristikou. Využívá se pro
povrchovou montáž při schůzích, konferencích či ke stolnímu počítači.
• kulová směrová charakteristika zaručuje všesměrové pokrytí
• vypínač umístěný na spodní straně
• robustní provedení s nízkým profilem budí minimální pozornost
• integrovaný kabel 1,5 m zakončený minijackem 3,5 mm

mikrofony série atr ( PC 312-MC 240)

Technická data ATR25 ATR55 ATR35S ATR97
Systém Kondenzátorový, stereofonní Kondenzátorový Kondenzátorový Kondenzátorový
Směrová charakteristika Dvojitá jednosměrová Normal: jednosměrová - Tele : superkardioidní Všesměrová Všesměrová
Frekvenční rozsah 70-18000 Hz 70-18000 Hz 50-18000 Hz 50-15000 Hz
Citlivost -50dBm Normal :- 56dBm - Tele : -45 dB -54dBm -46dB
Impedance 600 Normal :1000  - Tele : 2200 1000 1000 
Baterie 1,5 V AA 1,5 V AA 1,5 V LR44 1,5 V LR44
Hmotnost (bez kabelu) 80 g 113 g 5.5 g 48 g
Dodávané příslušenství Baterie; windscreen; redukce  na 1/4’’ jack; redukce  na 1/4’’ jack; redukce  na 1/4’’ jack

montáž na kameru;  mikrofonní baterie; windscreen; spona na kravatu;
adaptér na stojan ; pistolová rukojeť/držák na stojan; baterie; windscreen
2 redukce na 1/4’’ monojack montáž na kameru
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víceúčelové mikrofony, průvodce použitím
série pro midnight blues série atr

HLAS            

Sólový zpěv

Sbor (klasika/kostel)

Doprovodné zpěvy

Aerobic

Karaoke

BICÍ NÁSTROJE            

Overheady

Hi-Hat

Malý buben

Tomy

Činely

Velký buben

PERKUSIVNÍ NÁSTROJE            

Konga/Bonga

Etnické bubny

Klasické perkusivní nástroje

Xylofon

Menší perkusivní nástroje

PIANO            

Klavír

ŽESŤOVÉ NÁSTROJE            

Trubka

Tuba

Pozoun

DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE            

Klarinet & Hoboj

Flétna & pikola

Saxofon

Fagot

AEROFONY            

Varhany

Harmonika

Akordeon

STRUNNÉ NÁSTROJE            

Akustická kytara

Banjo

SMYČCOVÉ SEKCE V ORCHESTRU

Violoncella

Housle

Kontrabasy

OZVUČENÉ NÁSTROJE

El. kytara

Basová kytara

AUDIO-VIDEO            

Camcorder

Konferenciér/Moderátor

Záznamy konferencí

Prostorové nahrávání

Internet-chat

PC video-editace

Komunikace

(1) Existuje v bezdrátovém provedení   Tato tabulka slouží jako průvodce pro využití mikrofonů Audio-Technica pro příslušné aplikace.  S volbou mikrofonů je samozřejmě možné i experimentovat - uvědomujeme si, že nemalou roli zde hraje osobní vkus i vliv akustického prostředí. 
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mikrofony 
pro vysílání & produkci

klopové mikrofony
Díky legendárním inovacím firmy Audio-Technica v oblasti elektro-

akustických konstrukcí jsou A-T mikrofony pro vysílání & produkci ideální

pro využítí všude tam, kde je nezbytným požadavkem nejen vysoká kvalita

zvuku, ale i nenápadný design : TV / film / rozhlasové vysílání, AV

prezentace, kostely a ozvučení divadelních scén. strana 48

stereo mikrofony
Jedná se o stereofonní mikrofony pro vysílání & produkci, pro

studiové nahrávání, záznam v terénu, pevné instalace a záznam z

velkých vzdáleností. Tyto robustní mikrofony poskytují čistou a

srozumitelnou reprodukci zvuku. strana 49

handheld mikrofony
a mikrofony s husím krkem

AT8004 je handheld dynamický všesměrový reportážní mikrofon, který

se ideálně hodí pro vypjaté situace, které je nutné správně zaznamenat

hned napoprvé. AT808G je kvalitní talk-back mikrofon pro komunikaci při

komerčních nebo průmyslových apl ikacích a v oblasti  zábavy.

Kondenzátorové mikrofony AT8010, AT8031 a AT8033 představují

průmyslový standard pro studiové aplikace a vysílání. 

strana 50- 51

průvodce použitím strana 52

shotgun mikrofony
Shotgun mikrofony pro vysílání & produkci poskytují

brilantní, čistý a srozumitelný zvuk při snímání na kriticky dlouhé

vzdálenosti pro účely vysílání, filmové a televizní produkce. Jsou

zkonstruovány tak, aby umožňovaly snímat dialogy nebo zvukové efekty

z velkých vzdáleností a zároveň aby maximálně potlačovaly okolní hluk,

jakým může být např. doprava, vzduchotechnika, dozvuk místnosti a různé

mechanické vibrace. Svým vyrovnaným a přirozeným charakterem zvuku se

tyto ultra směrové mikrofony také ideálně hodí pro záznam zvuku v přírodě

a ozvučení divadelních scén. strana 42 - 45

AT898 a AT899 subminiaturní
kondenzátorové mikrofony
Jsou navrženy jako klopové mikrofony, které lze nosit i skrytě v

oblečení nebo ve vlasech. Kardioidní mikrofon AT898 a všesměrový

mikrofon AT899 byly zkonstruovány pro srozumitelnou a přesnou reprodukci

hlasu. Jejich nenápadný vzhled je ideální pro použití v divadlech, vysílacích

studiích a kostelech. strana 46

AT892 MicroSet™
Mikrofony MicroSet nabízí přirozenou a srozumitelnou kvalitu zvuku. Jejich robustní

konstrukce je navržena tak, aby obstály při každodenním

provozu v divadlech, kostelech a při vysílání. Vyrábějí

se v černé, tělové a kávové barvě a lze je použít se všemi nejznámějšími

značkami bezdrátových vysílačů. Soupravy MicroSet představují průmyslový

standard pro bezpečné, nenápadné hlavové mikrofony s přirozeným zvukem.

strana 47



42
broadcast & production 

AT4071a

AT4073a

směrové kondenzátorové mikrofony ( PC 306-MC 210)

Kondenzátorové směrové mikrofony AT4071a a AT4073a byly vytvořeny speciálně pro vysoké nároky v
oblasti vysílání, filmového záznamu a ozvučování divadelních scén. Jejich patentovaná unikátní konstrukce
korpusu s nízkou hmotností poskytuje stejné potlačení prostoru (ambiance rejection) jako tradičně
používané dvojnásobně veliké shotgun mikrofony.
Je pro ně typické, že mají plnohodnotný, lineární frekvenční průběh v mikrofonní ose při maximálním
potlačení zvuků ze stran a zezadu. Zadní lalok směrové charakteristiky je výrazně zredukovaný, jak tomu u
těchto modelů bývá zvykem, zatímco frekvenčí charakter zvuku mimo osu zůstává velmi vyvážený.
Nezabarvený zvuk v mikrofonní ose i mimo ni je předpokladem pro kvalitní snímání dynamických situací u
filmu nebo v televizi, stejně jako pro bodové snímací techniky v hudebním studiu či v divadle.
Mikrofony AT4071a a AT4073a poskytují extrémně vysokou citlivost a práh šumu, který je stěží
měřitelný. Tyto modely je možné bez obav využívat na poměrně značné vzdálenosti, navzdory striktním
požadavkům moderní digitální záznamové techniky. 

AT4071a
Směrový kondenzátorový mikrofon o délce 395 mm
• funguje pouze na napájení Phantom
• externě polarizovaný kondenzátorový systém
• velmi nízký šum

AT4073a
Směrový kondenzátorový mikrofon o délce 232 mm
• funguje pouze na napájení Phantom
• externě polarizovaný kondenzátorový systém
• velmi nízký šum

Technická data AT4071a AT4073a
Frekvenční rozsah 30-20 000 Hz 30-20 000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 21 dB (89,1 mV) – 23 dB (70,8 mV)
Impedance 100 Ω 100 Ω

Max. úroveň akust. tlaku 124 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 126 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.
Šum. ekvivalent (char.  A-weighted) 12 dB SPL 14 dB SPL
Dynamický rozsah (char.) 112 dB, 1 kHz při max. SPL 112 dB, 1 kHz při max. SPL
Odstup signál/šum (char.) 82 dB, 1 kHz při 1 Pa 80 dB, 1 kHz při 1 Pa
Napájení Phantom 11-52 V DC 11-52 V DC
Hmotnost 155 g 114 g
Rozměry Délka 395 mm; Ø 21 mm Délka 232 mm; Ø 21 mm
Dodávané příslušenství Objímka AT8405a; ochranný kufřík;  Objímka AT8405a; ochranný kufřík; 

pěnový windscreen AT8135 pěnový windscreen AT8134
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL



BP4029

SCALE IS 5 DECIBELS PER DIVISION

LEGEND

1 kHz

240

210

180

150

120

300

270

330

60

0

30

90

43
broadcast & production 

BP4027

směrové mikrofony ( PC 306-MC 210)

Technická data BP4027 BP4029
Mid Side L/R stereo Mid Side L/R stereo

Mikrofonní systém kondenzátorový, zadní deska s pevným nábojem, kondenzátorový, zadní deska s pevným nábojem,
trvale polarizovaný  trvale polarizovaný 

Směrová charakteristika úzká kardioida a osmička úzká kardioida a osmička
Frekvenční rozsah 30-20000 Hz 40-20000 Hz
Basový filtr 80 Hz, 12 dB/oktáva 80 Hz, 12 dB/oktáva 
Citlivost (nezatížený výstup) (1V při 1 Pa*) – 30 dB (31,6 mV) – 34 dB (19,9 mV) – 36 dB (15,8 mV) – 30 dB (31,6 mV) – 34 dB (19,9 mV) – 36 dB (15,8 mV)
Impedance 200 Ohmů 200 Ohmů
Max. úroveň akustického tlaku (1 kHz při 1 Pa*) 123 dB 127 dB 126 dB SPL 123 dB 127 dB 126 dB SPL
Dynamický rozsah (1 kHz při max. SPL) 101 dB 101 dB 102 dB 101 dB 101 dB 102 dB
Napájení Phantom 11-52V DC, 4 mA při 48V na každý kanál 11-52V DC, 4 mA při 48V na každý kanál
Přepínání Mid Side, LR-Wide, LR-Narrow, rovina, basový filtr Mid Side, LR-Wide, LR-Narrow, rovina, basový filtr
Hmotnost (bez kabelu a příslušenství) 142 g 103 g
Rozměry délka 380 mm, průměr 21 mm délka 236 mm, průměr 21 mm
Výstupní konektor integrovaný typu XLR5M integrovaný typu XLR5M
Kabel dvojitý 0,61 m stíněný dvoužilový dvojitý 0,61 m stíněný dvoužilový

zakončený dvěma konektory typu XLR3M zakončený dvěma konektory typu XLR3M
Dodávané příslušenství AT8405a držák pro stojany se závitem 5/8” – 27; AT8405a držák pro stojany se závitem 5/8” – 27;

AT8135 pěnový windscreen, závitová AT8134 pěnový windscreen, závitová 
redukce 5/8” – 27 na 3/8” – 16 redukce 5/8” – 27 na 3/8” – 16
ochranný kufřík ochranný kufřík 

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL

STEREOFONNÍ SHOTGUN MIKROFONY
Nové stereofonní shotgun mikrofony BP4027 a BP4029 jsou navrženy k používání v oblasti vysílání a
produkce té nejvyšší kvality. Vychází z modelů, které byly původně vyvinuty pro Olympijské hry v Sydney 2000.
Oba mikrofony mají nezávislé mikrofonní vložky, jedna s úzce kardioidní a druhá s osmičkovou směrovou
charakteristikou, které jsou uspořádány do MS (Mid-Side) konfigurace, jíž lze přepínat-volit interní matricí.
Tyto inovativní mikrofony umožňují zvolit stereofonní konfiguraci LR-W a LR-N (levý pravý / široká-úzká) přes
interní systém matrice v mikrofonech, nebo zvolit méně markatní Mid-Side (středový a stranový) signál pro
možnost pozdější manipulace. Takovou flexibilitu nenabízí žádný jiný výrobce. Přepínatelný basový filtr pomáhá
minimalizovat nežádoucí nízkofrekvenční šum. Tyto Phantomově napájené modely mají robustní design s
nízkou hmotností a jejich hladce černé barevné provedení se perfektně hodí pro využití s kamerami.

BP4027
Stereofonní směrový mikrofon 380 mm pouze na napájení Phantom

BP4029
Stereofonní směrový mikrofon 236 mm pouze na napájení Phantom
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AT897

AT875R

směrové (shotgun) mikrofony ( PC 306-MC 210)

KRÁTKÉ SMĚROVÉ MIKROFONY PRO KAMERY

AT897 Krátký směrový (shotgun) mikrofon 279 mm
Mikrofon AT897 je konstruován pro audio využití v oblasti filmu, TV/video produkce i pro  profesionální záznam a
vysílání. 
Dá se jednoduše namontovat na přenosné videokamery DV, aniž by se výrazně zvýšila jejich hmotnost, přičemž
zůstává zcela mimo záběr, a to i u kompaktních digitálních přístrojů. Tyto krátké směrové mikrofony, napájené z
baterie nebo Phantomu, nabízejí při snímání zvuku mimořádně velkou akceptovatelnou vzdálenost vzhledem k
velmi úzkému snímacímu úhlu.
Mají v ose velmi kvalitní, jemný a přirozený zvuk a výborné potlačení zvuků přicházejících ze stran a ze zadních
směrů.
• mimořádně velká vzdálenost od snímaného zvuku vzhledem k úzkému úhlu směrové charakteristiky
• jemný a přirozený zvuk v mikrofonní ose
• výborné potlačení postranních a zadních zvuků
• dvě možnosti napájení: Phantom nebo baterie AA
• přepínatelné odfiltrování basů zlepšuje srozumitelnost a omezuje snímání nežádoucích zvuků
• lehká a masivní konstrukce přidává kameře zanedbatelnou hmotnost
• 3-pinový konektor XLRM
• včetně protivětrného krytu a mikrofonního držáku na stojan

KRÁTKÝ SMĚROVÝ KONDENZÁTOROVÝ MIKROFON

Malý, nenápadný shotgun mikrofon napájený Phantomem, pro použití v oblasti produkce, kde je vyžadován
kompaktní, lehký mikrofon připevněný na kameře. AT875R je ideálně využijí kameramani a zvukaři pro
záznam společenských a firemních událostí, v přírodě i při jiných příležitostech. 

AT875R
Směrový kondenzátorový mikrofon 178 mm

Technická data AT897 AT875R
Systém Kondenzátorový-trvale polarizovaný, pevný náboj na zadní desce Kondenzátorový
Směrová charakteristika Ultrasměrová Ultrasměrová
Frekvenční rozsah 20-20 000 Hz 90-20000 Hz
Ořezání basů 80 Hz, 12 dB/okt.
Citlivost (nezatížený výstup) Phantom – 40 dB (10,0 mV) re 1V při 1 Pa* Baterie – 41 dB (8,9 mV) re 1V při 1 Pa* – 30 dB (31,6 mV) 1 V při 1 Pa*
Impedance Phantom 200 Ω Baterie 300 Ω 100 Ω

Max. úroveň akust. tlaku Phantom 129 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. Baterie 115 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 127 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.
Dynamický rozsah (char.) Phantom 112 dB, 1 kHz při max. SPL Baterie 98 dB, 1 kHz při max. SPL 107 dB. 1 kHz při max. SPL
Odstup: signál/šum 77 dB, 1 kHz při 1 Pa* 74 dB, 1 kHz při 1 Pa*
Přepínač Rovný průběh, ořezáno (zapuštěný v korpusu)
Typ baterie 1,5 V AA/UM3
Odběr z baterie 0,4 mA (char.)
Životnost baterií 1200 hodin (alkalická baterie)
Napájení Phantom 11-52 V DC, 2 mA (char.) Phantom 11-52V DC, 2 mA
Hmotnost (bez příslušenství) 145 g 80 g
Rozměry Délka 279,0 mm, Ø 21,0 mm Délka 175 mm, průměr 21 mm 
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový typu XLRM
Dodávané příslušenství Objímka na stojan AT8405a pro závit 5/8”- 27; AT8134 windscreen; baterie; AT8405a držák pro stojany se  

závitová redukce 5/8”- 27 na 3/8”-16; ochranný kufřík závitem 5/8” – 27; AT8133 windscreen; 
závitová redukce 5/8” – 27  
na 3/8” – 16; ochranný kufřík

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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AT8035

AT8015

směrové mikrofony ( PC 306-MC 210)

Technická data AT8015 AT8035
Mikrofonní systém Kondenzátorový, zadní deska s pevným nábojem, Kondenzátorový, zadní deska s pevným nábojem, 

trvale polarizovaný trvale polarizovaný
Směrová charakteristika ultrasměrová ultrasměrová
Frekvenční rozsah 40-20000 Hz 40-20000 Hz
Basový filtr 80 Hz, 12 dB/oktáva 80 Hz, 12 dB/oktáva
Citlivost (nezatížený výstup) Phantom – 38 dB (12,5 mV) Phantom – 38 dB (12,5 mV) 

Baterie -39 dB (11,2 mV) 1V při 1 Pa* Baterie -39 dB (11,2 mV) 1V při 1 Pa*
Impedance Phantom 250 Ω / Baterie 300 Ω Phantom 250 Ω / Baterie 300 Ω

Max. úroveň akustického tlaku Phantom 132 dB / Baterie 120 dB, 1 kHz při 1% t.h.d. Phantom 132 dB / Baterie 120 dB, 1 kHz při 1% t.h.d.
Dynamický rozsah Phantom 110 dB / Baterie 98 dB, 1 kHz při max. SPL Phantom 110 dB / Baterie 98 dB, 1 kHz při max. SPL 
Poměr odstup signál/šum 72 dB, 1 kHz při 1 Pa* 72 dB, 1 kHz při 1 Pa*
Napájení Phantom 11-52V DC. 2mA Phantom 11-52V DC. 2mA 
Baterie 1,5V AA/UM3 1,5V AA/UM3
Proud baterií 0,4 mA 0,4 mA
Životnost baterií 1200 hodin (alkalické) 1200 hodin (alkalické)
Přepínání rovina, basový filtr rovina, basový filtr
Hmotnost (bez příslušenství) 195 g 170 g
Rozměry délka 460 mm, průměr 21 mm délka 369 mm, průměr 21 mm
Výstupní konektor integrovaný 3-pinový typu XLRM integrovaný 3-pinový typu XLRM
Dodávané příslušenství AT8405a držák pro stojany se závitem 5/8” – 27; AT8405a držák pro stojany se závitem 5/8” – 27;

závitová redukce 5/8” – 27 na 3/8” – 16, AT8135 windscreen; závitová redukce 5/8” – 27 na 3/8” – 16, AT8135 windscreen;
baterie; ochranný kufřík baterie; ochranný kufřík

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL

SMĚROVÉ KONDENZÁTOROVÉ MIKROFONY

Jsou navrženy pro audio záznam při video produkci a vysílání (ENG/EFP). Nové modely AT8015 a AT8035
poskytují velmi úzký úhel pro snímání zvuku z velkých vzdáleností. Nabízí vynikající potlačení zvuku ze stran a
zezadu, přepínatelný basový filtr a výhodu provozu na Phantomové nebo bateriové napájení.

AT8015
Směrový kondenzátorový mikrofon 460 mm

AT8035
Směrový kondenzátorový mikrofon 369 mm



46
broadcast & production 

AT899AK-THAT899AK

AT898-AT898c

AT899-AT899c AT899c-TH

subminiaturní kondenzátorové mikrofony ( PC 306-MC 210)

SYSTÉMY AT898 & AT899
V rámci legendárních inovací u elektroakustických modelů představuje Audio-Technica také subminiaturní klopové
mikrofony pro vysílání a produkci, které jsou ideální pro všechny aplikace, kde se jako nezbytný požadavek uvádí
kvalitní zvuk a nenápadný design budící minimální pozornost.

AT898
Subminiaturní kardioidní kondenzátorový mikrofon
S napájecím modulem AT8537, soupravou AT898 a přípojkou AT8463. Speciální konstrukce pro uchycení na klopu
nebo do obleku. Diskrétní a nenápadný design AT898 od A-T spolu s kardioidní charakteristikou zajišťuje
maximální srozumitelnost i barevně věrný přenos hlasu pro použití ve vysílacích studiích, v divadlech, v kostelech
apod. Přepínatelné ořezání basů omezuje náchylnost ke zkreslení explozivními hláskami. Napájení : baterie nebo
Phantom.

AT898c
Jako AT898 – verze s kabelem bez konektoru

AT899
Subminiaturní všesměrový kondenzátorový mikrofon
Pro rozhovory, dokumentaristiku a filmové či divadelní aplikace. S napájecím modulem AT 8537 a sadou
příslušenství AT899AK. Všesměrový model AT899 zajišťuje maximální srozumitelnost i barevně věrný přenos
hlasu. Jeho miniaturní konstrukce (jen 5 mm v průměru) je vizuálně velmi nenápadná. Mikrofon lze přichytit na
klopu nebo jednoduše skrýt ve vlasech nebo v oblečení. Má možnost napájení z baterií nebo Phantomu.
Přepínatelné ořezání basů omezuje náchylnost ke zkreslení explozivními hláskami.

AT899c
Jako AT899 – verze s kabelem 1,40 m bez konektoru

AT899c-TH
Jako AT899 – verze s kabelem 1,40 m bez konektoru v tělovém provedení

AT899AK
Sada příslušenství pro AT899 a AT898

AT899AK-TH
Sada příslušenství v tělovém provedení

Technická data AT898 AT899
Systém Kondenzátorový-trvale polarizovaný Kondenzátorový-trvale polarizovaný

pevný náboj na zadní desce pevný náboj na zadní desce
Směrová charakteristika Kardioida Koule
Frekvenční rozsah 200-15 000 Hz 20-20 000 Hz
Ořezání basů 80 Hz, 12 dB/okt. 80 Hz, 12 dB/okt.
Citlivost (nezatížený výstup) Phantom: – 43 dB (7,0 mV) re 1V při 1 Pa* – 43 dB (7,0 mV) re 1V při 1 Pa*

baterie: – 46 dB (5,0 mV) re 1V při 1 Pa* – 46 dB (5,0 mV) re 1V při 1 Pa*
Impedance Phantom: 200 Ω − baterie: 250 Ω Phantom: 200 Ω − baterie: 250 Ω

Max. úroveň akust. tlaku Phantom: 131 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 138 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.
baterie: 115 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 116 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.

Dynamický rozsah (char.) Phantom: 100 dB, 1 kHz při max.SPL 108 dB, 1 kHz při max.SPL
baterie: 84 dB, 1 kHz při max.SPL 86 dB, 1 kHz při max.SPL

Odstup: signál/šum 63 dB, 1 kHz při 1 Pa* 64 dB, 1 kHz při 1 Pa*
Přepínač rovný průběh, ořezáno (zapuštěný v korpusu) rovný průběh, ořezáno (zapuštěný v korpusu)
Typ baterií / Odběr z baterií / Životnost baterií 1,5 V AA / UM3 / 0,4 mA char. / 1200 hodin (alkalické baterie) 1,5 V AA / UM3 / 0,4 mA char. / 1200 hodin (alkalické baterie)
Napájení Phantom 11- 52 V DC, 2 mA char. 11- 52 V DC, 2 mA char.
Hmotnost (bez kabelu a příslušenství) Mikrofon : 0,9 g - Napájecí modul : 102 g Mikrofon : 0,5 g - Napájecí modul : 102 g 
Rozměry Mikrofon: délka 23.0 mm, průměr 5.3 mm délka 16.0 mm, průměr 5.0 mm 
Napájecí modul délka 145.0 mm, průměr 21.0 mm délka 145.0 mm, průměr 21.0 mm 
Výstupní konektor (nap. modul) integrovaný 3-pinový XLRM integrovaný 3-pinový XLRM
Kabel Délka 3.0 m (trvalé spojení s mikrofonem) Délka 3.0 m (trvalé spojení s mikrofonem)

průměr 2.0 mm, 2-žílový, průměr 2.0 mm, 2-žílový,
stíněný kabel s výst. konektorem TA3F stíněný kabel s výst. konektorem TA3F 
(zasouvá se do TB3M na napájecím modulu) (zasouvá se do TB3M na napájecím modulu)

Dodávané příslušenství Nap. modul AT8537; kabelová spona AT8439; Nap. modul AT8537; kabelová spona AT8439;
sokl na šatovou, hadovou a magnetickou sponku sokl na šatovou, hadovou a magnetickou sponku
a destička s řemínkem; 3 samostatné mikr. držáky; a destička s řemínkem; 3 samostatné mikr. držáky;
2 dvojité mikrofonní držáky; 2 windscreeny; 2 dvojité mikrofonní držáky; 2 kryty na kapsli;
baterie; ochranný kufřík 2 windscreeny; baterie; ochranný kufřík

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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AT892 MicroSet™

AT892-TH

AT892c-CO

všesměrový kondenzátorový hlavový mikrofon  

Mikrofon AT892 MicroSet™ s kapslí o průměru pouhých 2,5 mm poskytuje ten nejmenší profil a špičkový
zvuk. Tento inovativní všesměrový kondenzátorový hlavový mikrofon nabízí ergonomický design pod ucho. Jeho
ohebná podle ucha tvarovaná konstrukce provedená z titanu a hypoalergenní pryže umožňuje velmi bezpečné a
pohodlné uchycení. Balení obsahuje také ochranný přenosný kufřík, dva kryty na mikrofonní kapsli, dva
windscreeny a sponu na kabel. 

SUBMINIATURNÍ BEZDRÁTOVÉ HLAVOVÉ MIKROFONY 
PRO POUŽITÍ S BEZDRÁTOVÝMI SYSTÉMY AUDIO-TECHNICA UniPak™ ( PC 495-MC 140)

AT892cW
MicroSet™ hlavový mikrofon zakončený HRS konektorem

AT892cW-TH
AT892cW mikrofon a kabel provedený v tělové barvě

AT892cW-CO
AT892cW mikrofon a kabel provedený v kávové barvě 

SUBMINIATURNÍ BEZDRÁTOVÉ HLAVOVÉ MIKROFONY S KABELEM BEZ KONEKTORU ( PC 306-MC 210)

AT892c MicroSet™ hlavový mikrofon s kabelem bez konektoru, černá barva

AT892c-TH
AT892c mikrofon a kabel provedený v tělové barvě

AT892c-CO
AT892c mikrofon a kabel provedený v kávové barvě

SUBMINIATURNÍ HLAVOVÉ MIKROFONY PRO 
POUŽITÍ S BEZDRÁTOVÝMI VYSÍLAČI JINÝCH VÝROBCŮ ( PC 306-MC 210)

AT892cL4
Zakončený konektorem Lemo pro bezdrátové systémy Sennheiser

AT892cL4-TH
Zakončený konektorem Lemo pro systémy Sennheiser, mikrofon a kabel v tělové barvě

AT892cL4-CO
Zakončený konektorem Lemo pro systémy Sennheiser, mikrofon a kabel v kávové barvě

AT892cLM3
Zakončený 3,5 mm jack konektorem pro bezdrátové systémy Sennheiser

AT892cLM3-TH
Zakončený 3,5 mm jack konektorem pro bezdrátové systémy Sennheiser, mikrofon a kabel
v tělové barvě

AT892cLM3-CO
Zakončený 3,5 mm jack konektorem pro bezdrátové systémy Sennheiser, mikrofon a kabel
v kávové barvě

AT892cT4
AT892 zakončený konektorem TA4F pro využití s vysílači Shure

AT892cT4-TH
Divadelní model, stejný jako AT892cT4, ale v tělové barvě

AT892cT4-CO
Divadelní model, stejný jako AT892cT4, ale v barva kávová

SUBMINIAUTURNÍ HLAVOVÉ MIKROFONY PRO KABELOVÉ APLIKACE ( PC 306-MC 210)

AT892c An Mikrofon AT892 s XLR výstupem je založen na modelu AT892cW a napájecím modulu
AT8539, který zajišťuje Phantomové napájení. Navíc ho lze používat i jako bezdrátový
mikrofon s kterýmkoli bezdrátovým vysílačem Audio-Technica UniPak™.

AT892c-TH
AT892 mikrofon a kabel provedený v tělové barvě

AT892c-CO
AT892 mikrofon a kabel provedený v kávové barvě

AT8539 Viz. popis na straně 103.

• Nenápadný, odlehčený design je ideální 
pro aplikace, kde má mikrofon budit
minimální pozornost

• Uchycení pod uchem pro maximální 
komfort a bezpečnost
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AT803b / AT803cb

AT831R / AT831b / AT831c

MT830R / MT830c

MT838bMT350b

klopové mikrofony ( PC 306-MC 210)

ELEKTRETOVÉ KLOPOVÉ MIKROFONY S NAPÁJECÍMI MODULY

AT803b Miniaturní všesměrový kondenzátorový mikrofon
Pro připevnění na klopu obleku nebo pro hudební nástroje, napájený z Phantomu nebo baterií. Kabel o délce 1,8 m na
propojení do napájecího modulu AT8531 (přepínač na oříznutí basů a vypínač). Včetně windscreenu AT8116, spony na
oblek AT8417, baterie a ochranného pouzdra.

AT831R Miniaturní kardioidní kondenzátorový mikrofon (napájení pouze Phantom)
Pro hudební nástroje a na klopu obleku, všude tam, kde jsou problémy se zpětnou vazbou nebo hlukem v místnosti.
Napájení pouze Phantom.  Kabel 8 m s konektorem TA3F. Obsahuje napájecí modul AT8538, nástrojovou klipsnu AT8418
UniMount®, nástrojový držák AT8444, windscreen AT8116, sponu na oblek AT8417 a ochranné pouzdro.

AT831b Miniaturní kardioidní kondenzátorový mikrofon (napájení baterie a Phantom)
Stejný jako AT831R, ale na Phantomové i bateriové napájení. Kabel 8 m s konektorem TA3F. Obsahuje napájecí modul
AT8531, nástrojovou klipsnu AT8418 UniMount®, nástrojový držák AT8444, windscreen AT8116, sponu na oblek AT8417 a
ochranné pouzdro.

MT830R Miniaturní všesměrový kondenzátorový mikrofon
Pro připevnění na klopu obleku nebo kamkoli na oblečení či do vlasů. Napájení pouze Phantom. Kabel 8 m s konektorem
TA3F. Včetně napájecího modulu AT8538, třech samolepících windscreenů  AT8130 a spony na oblek AT8420.

ELEKTRETOVÉ KLOPOVÉ MIKROFONY S KABELEM BEZ KONEKTORU

AT803cbJako AT803b – verze s kabelem bez konektoru
Bez napájecího modulu. Dodává se se sponou na oblek AT8417, windscreenem AT8116 a integrovaným, nezakončeným
kabelem o délce 1,8 m.

AT831c Jako AT831R – verze s kabelem bez konektoru
Bez napájecího modulu. Dodává se se sponou na oblek AT8417, windscreenem AT8116 a integrovaným, nezakončeným
kabelem o délce 3,2 m.

MT830c Jako MT830R - verze s kabelem bez konektoru
Bez napájecího modulu. Dodává se se sponou na oblek AT8420, windscreenem AT8130 a integrovaným, nezakončeným
kabelem o délce 1,5 m.

MT350b Ultraminiaturní, kosmeticky upravený všesměrový mikrofon pro pódium/divadlo, verze s
kabelem bez konektoru
Dodává se se sponou na oblek AT8435, windscreenem AT8129 a integrovaným, nezakončeným kabelem o délce 4,6 m

MT838b Miniaturní všesměrový kondenzátorový mikrofon na klopu – verze s kabelem bez konektoru a s
integrovaným windscreenem
Dodává se se sponou MT838TC a integrovaným, nezakončeným kabelem o délce 1,8 m

Technická data AT803b AT831R AT831b MT830R
Systém Kondenzátorový Kondenzátorový Kondenzátorový Kondenzátorový
Směrová charakteristika Koule Kardioida Kardioida Koule
Frekvenční rozsah 30-20 000 Hz 40-20 000 Hz 40-20 000 Hz 30-20 000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 45 dB (5.6 mV) re 1V při 1 Pa* – 42 dB (7.9 mV) re 1V při 1 Pa* – 44 dB (6.3 mV) re 1V při 1 Pa* – 34 dB (19.9 mV) re 1V při 1 Pa*

Impedance 200 Ω 200 Ω 200 Ω 200 Ω

Max. úroveň akust. tlaku 135 dB SPL,1 kHz, T.H.D. 1% 141 dB SPL,1 kHz, T.H.D. 1% 135 dB SPL,1 kHz, T.H.D. 1% 131 dB SPL,1 kHz, T.H.D. 1%

Odstup: signál/šum 65 dB, 1 kHz při 1 Pa 65 dB, 1 kHz při 1 Pa 65 dB, 1 kHz při 1 Pa 70 dB, 1 kHz při 1 Pa

Ořezání basů 80 Hz, 18 dB/okt. Ne 80 Hz, 18 dB/okt. Ne
Napájení 9-52 V DC 9-52 V DC 9-52 V DC 9-52 V DC

nebo baterie 1,5 V AA jen Phantom nebo baterie1,5 V jen Phantom
Životnost baterií 1200 hodin (alkalické baterie) 1200 hodin (alkalické baterie)
Výstupní konektor XLRM (na nap. modulu) XLRM (na nap. modulu) XLRM (na nap. modulu) XLRM (na nap. modulu)
Dodávané příslušenství Nap. modul AT8531; Nap. modul AT8538; Nap. modul AT8531; Nap. modul AT8538;

windscreen AT8116; nástr. držák  AT8444; AT8116  windscreen ; AT8130  windscreen ; 
uchycení na oděv AT8417 uchycení na oděv AT8417; nástr. držák  AT8444; uchycení na oděv AT8420;

držák  AT8418 UniMount uchycení na oděv AT8417 
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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AT825

AT822

stereofonní mikrofony (PC 306-MC 210 )

Technická data AT825 AT822
Systém Kondenzátorový Kondenzátorový
Směrová charakteristika X/Y Stereo X/Y Stereo
Frekvenční rozsah 30-20 000 Hz 30-20 000 Hz
Ořezání basů 150 Hz, 6 dB/okt. 150 Hz, 6 dB/okt.
Citlivost (nezatížený výstup) – 47 dB (4,4 mV)* – 45 dB (5,6 mV)*
Vyvážení kanálů ≤2,5 dB ≤2,5 dB
Impedance 200 Ω symetr. 200 Ω nesym.
Max. úroveň ak. tlaku 126 dB SPL 125 dB SPL
Dynamický rozsah (char.) 102 dB 101 dB
Odstup: signál/šum 70 dB, 1 kHz při 1 Pa 70 dB, 1 kHz při 1 Pa
Napájení 5-52 V DC, 2 mA (každý kanál) 1,5V AA/UM3 1,5 V AA/UM3 (Pozor : pouze na baterie)
Přepínač Rovný průběh, ořez. (zapuštěný) Vyp., rovný průběh, ořezáno
Hmotnost (bez příslušenství) 240 g 165 g
Rozměry délka 214 mm, šířka hlavy 62 mm, Ø korpusu 21 mm délka 197 mm, šířka hlavy 62 mm, Ø korpusu 21 mm
Výstupní konektor 5-pinový XLRM 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství držák AT8405a ; 5 m Y-kabel 5-pinový XLR na 2x3-pinový 0,5 m kabel XLRF na 3,5 stereo jack konektor ; 3 m kabel XLRF

XLRM konektor ; windscreen AT8120 ; ochranné pouzdro na 2x3,5 mm kabel s mono jacky + 6,35 mm adaptéry ;  
gun grip držák AT8422 adaptér pro držák ; windscreen AT8120 ;
baterie ; ochranné pouzdro 

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL

AT825
OnePoint® záznamový mikrofon pro stereofonní pole X/Y
Standard pro vysílání a profesionální záznam, spárované mikrofonní vložky poskytují věrný a realistický
stereofonní obraz snímaného prostoru na dvou symetrických XLR výstupech. Kompaktní a lehký AT825 je
perfektní mikrofon do ruky, umístěný na stojanu nebo připevněný na kameře. Jeho provoz vyžaduje
Phantomové napájení 5-52V nebo napájení jednou 1,5V AA baterií.

AT822
OnePoint® X/Y stereofonní mikrofon pro DAT
Standard pro vysílání a profesionální záznam, spárované mikrofonní vložky poskytují věrný a realistický
stereofonní obraz snímaného prostoru. Kompaktní a lehký AT822 je perfektní mikrofon do ruky, umístěný
na stojanu nebo připevněný na kameře. Díky bateriovému napájení, kabelu s 3,5 mm stereo jack
konektorem nebo se dvěma mono jack konektory, se nabízí jako profesionální broadcast mikrofon pro
použití s videokamerami, mp3 nebo mini-disk rekordéry.

AT825, AT822 bude v polovině roku 2008 nahrazen typem AT8022
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AT8033

AT8031

AT808G

kondenzátorové mikrofony ( PC 306-MC 210 )

Technická Data AT8031 AT8033 AT808G
Systém Kondenzátorový Kondenzátorový Dynamický
Směrová charakteristika Kardioida Hyperkardioida Subkardioidní
Frekvenční rozsah 30-20,000 Hz 30-20,000 Hz 200-5,000 Hz
Citlivost Phantom : – 44 dB (6.3 mV) re 1V při 1 Pa* – 44 dB (6.3 mV) re 1V při 1 Pa* – 60 dB (1.0 mV) re 1V při 1 Pa*
(nezatížený výstup) Nebo : – 45 dB (5.6 mV) re 1V při 1 Pa* – 45 dB (5.6 mV) re 1V při 1 Pa*

Impedance Phantom : 200 Ω 200 Ω 800 Ω

Max. úroveň akust. tlaku Phantom : 137 dB SPL,1 kHz, T.H.D. 1% 137 dB SPL,1 kHz, T.H.D. 1%
1 kHz při 1% T.H.D. Nebo : 123 dB SPL,1 kHz, T.H.D. 1% 123 dB SPL,1 kHz, T.H.D. 1%

Odstup: signál/šum 70 dB, 1 kHz při 1 Pa 70 dB, 1 kHz při 1 Pa
Dynamický rozsah Phantom : 113 dB (1 kHz při max. SPL) 113 dB (1 kHz při max. SPL)

Nebo : 99 dB SPL 99 dB SPL
Napájení Phantom : 11-52 V, 2 mA Phantom 11-52 V, 2 mA

Nebo : 1,5 V AA baterie nebo 1,5 V AA baterie
Hmotnost (bez příslušenství) 205 g 159 g 115 g
Rozměry délka 193 mm, délka 194.5 mm, Délka 412,7 mm, průměr hlavy 25 mm, 

Ø korpusu 50.3 mm Ø korpusu 26 mm průměr základny 18,9 mm
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství Držák AT8405a; Držák AT8405a;

windscreen  AT8114; závitová windscreen  AT8136; závitová
redukce 5/8”- 27 na 3/8”-16; redukce 5/8”- 27 na 3/8”-16;

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL

mikrofon s husím krkem (PC 306-MC 210 )

MIKROFON S HUSÍM KRKEM A XLR

AT808G
Subkardioidní dynamický mikrofon s kmitací cívkou pro komunikaci na mixážní pulty
Délka 412,7 mm. 
Zakončený konektorem XLRM, který se zasouvá přímo do konektoru XLRF na mixážním pultu.

AT8031
Kardioidní kondenzátorový handheld mikrofon
(náhrada za model ATM31a a AT813a ; bude dostupný ve druhém čtvrtletí 2008)

AT8031 je ideální pro kontaktní snímání rozhovorů, zpěvu, overheadů, piána a smyčců. Jeho kardioidní
směrová charakteristika omezuje přeslechy ze stran a zezadu, čímž zlepšuje izolovanost požadovaného
zdroje zvuku. Proximity efekt při kontaktním snímání dodává mikrofonu teplejší zabarvení. Součástí
výbavy je také velký ochranný screen, který redukuje zkreslení explosivními hláskami a sykavkami.
Funguje na baterii nebo na phantomové napájení. 

AT8033
Kardioidní kondenzátorový mikrofon
(náhrada za model ATM33a ; bude dostupný ve druhém čtvrtletí 2008)

Ideální pro všeobecné zvukové záznamy jako jsou rozhovory, snímání akustické kytary, perkusí,
overheadů, zpěvu apod., AT8033 má široký frekvenční rozsah a umí zpracovat vysokou hladinu
akustického tlaku (SPL). Jeho kardioidní směrová charakteristika omezuje přeslechy ze stran a zezadu,
čímž zlepšuje izolovanost požadovaného zdroje zvuku. Je výborný pro aplikace jak na jevišti, tak i ve
studiu. Funguje na baterii nebo na phantomové napájení.
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AT8004

AT8004L

AT8010

handheld mikrofony s obecným využitím pro ( PC 306-MC 210 )

Technická Data AT8010 AT804 AT804L
Mikrofonní systém Kondenzátorový, deska s pevným nábojem, Dynamický Dynamický

trvale polarizovaný
Směrová charakteristika Koule Všesměrová Všesměrová
Frekvenční rozsah 20-20,000 Hz 80-16,000 Hz 80-16,000 Hz
Citlivost Phantom: – 44 dB (6,3 mV) při 1 Pa* – 51 dB (2.8 mV) při 1 Pa* – 51 dB (2.8 mV) při 1 Pa*
(nezatížený výstup) Baterie: – 45 dB (5,6 mV) při 1 Pa*
Impedance Phantom : 250 Ω − Baterie 300 Ω 300 Ω 300 Ω

Max. úroveň akust. tlaku Phantom: 137 dB SPL,1 kHz, T.H.D. 1%
Baterie: 123 dB SPL,1 kHz, T.H.D. 1%

Odstup: signál/šum 70 dB, 1 kHz při 1 Pa
Dynamický rozsah Phantom: 113 dB (1 kHz při max. SPL)

Baterie: 99 dB (1 kHz při max. SPL)
Napájení Phantom 9-52 V, 2 mA - nebo 1,5 V AA baterie
Hmotnost (bez příslušenství) 200 g 160 g 215 g
Rozměry délka 174 mm, průměr 26 mm délka 150.5 mm, Ø hlavy 35.8 mm délka 239.5 mm, Ø hlavy 35.8 mm
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový XLRM 3-pinový XLRM 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství Držák AT8405a ; pěnový windscreen AT8136 ; Držák AT8405a; Držák AT8405a;

Baterie ; ochranné pouzdro ochranné pouzdro ochranné pouzdro

VŠESMĚROVÉ MIKROFONY

AT8010
Všesměrový kondenzátorový mikrofon
(Náhrada za typ ATM10a, bude dostupný v prvním čtvrtletí 2008)

Mikrofon ATM10a je ideální pro interview, sportovní reportáže a pro použití jako “mono” mikrofon v
kombinaci se stereo mikrofonem. Díky všesměrové charakteristice poskytuje přirozenou reprodukci
okolního prostoru. Jeho robustní korpus a ochranná mřížka z tvrzené oceli se dobře hodí pro
používání v terénu. Má vestavěnou ochranu proti otřesům, která minimalizuje mechanické ruchy i
kabelový šum. Napájení: Phantom nebo baterie.

AT8004
Všesměrový mikrofon
(Náhrada za typ AT804, bude dostupný v prvním čtvrtletí 2008)

AT804 je určen pro rozhovory, sportovní reportáže a jako monofonní mikrofon pro spojení s dalšími
stereomikrofony. Všesměrová charakteristika je zárukou přirozené reprodukce zvuků, přicházejících
na mikrofon z různých směrů. Masivní provedení s tvrdou ocelovou mřížkou jasně určuje jeho oblast
využití; vnitřní odpružená montáž potlačuje manipulační a kabelový hluk. 

AT8004L
Všesměrový mikrofon pro reportáže
(Náhrada za typ AT804, bude dostupný v prvním čtvrtletí 2008)

AT804L je optimální pro vysílaná interview. Jeho délka 239,5 mm umožňuje, aby se vysílající
společnost pochlubila svým logem na korpusu mikrofonu.
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mikrofony pro vysílání & produkci, průvodce použitím

DIVADLA & KONCERTNÍ SÁLY

Overheady na jevišti

Prostor

Podlaha jeviště (2)

Herci

Zpěváci

Moderátoři

FILMOVÁ PRODUKCE

Výsuvná ramena (Boom systémy) (4)

Klopové využití

Prostor

Snímání na velké vzdálenosti

TELEVIZNÍ NATÁČENÍ

Rozhovory a reportáže(5)

Montáž na kameru

Stereofonní záznam

Snímání na velké vzdálenosti

TELEVIZNÍ STUDIO

Snímání na velké vzdálenosti

Živá hudba(1)

Rozhovory

Zpravodajové / konferenciéři

Montáž na kameru

Publikum (hlukové mikrofony)

Komunikace

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ

Rozhovory & reportáže v terénu

Studiové zpravodajství(3)

Rozhlasový host ve studiu(3)

AUDIO-VIDEO

Montáž na camcorder

Prostorové nahrávání

(1) Viz mikrofony pro živý zvuk a studio  (2) Viz Unipoint U851& U841 str.60 (3) Viz AT4047 str.7 a tabulka studiových mikrofonů str.14

(4) Viz AE5100 str.19 (5) Viz Bezdrátové modely Artist str. 80 (6) Existuje v bezdrátovém provedení

Tato tabulka slouží jako průvodce pro využití mikrofonů Audio-Technica pro příslušné aplikace.  

S volbou mikrofonů je samozřejmě možné i experimentovat – uvědomujeme si, že nemalou roli zde hraje osobní vkus i vliv akustického prostředí

Naše doporučení 

Nejlepší volba
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mikrofony 
pro pevné instalace

série unipoint®

Na trhu první a stále nejlepší miniaturní kondenzátorové mikrofony pro pevné instalace. Při

použití mikrofonů unipoint® v rámci řešení ozvučovacích systémů bude mluvené slovo i hudba

čistá a srozumitelná, přitom tyto modely jsou samy o sobě a během svého provozu nenápadné.

Bez ohledu na  omezené akustické podmínky dosahují maximálně věrné reprodukce zvuku a

pomáhají přtahovat pozornost publika svým přirozeným a příjemně se poslouchajícím zvukem.

strana 56 - 61

série propoint
Miniaturní kondenzátorové mikrofony ProPoint zkonstruované pro účely ozvučování, vysílání i

záznam zvuku, přinášejí brilantní a srozumitelný zvuk při využití na pódiích, jevištích, konferenčních

stolech i při dalších aplikacích. Tyto profesionální mikrofony boundary, na zavěšení či s husím

krkem jsou zkonstruovány tak, aby splňovaly ty nejvyšší požadavky na instalace ozvučení. Při

použití mikrofonů ProPoint bude mluvené slovo i hudba čistá a srozumitelná, přitom tyto modely

jsou samy o sobě a během svého provozu nenápadné. Mají elegantní a kompaktní design, nabízí

vzhled s nízkým profilem, nekompromisní kvalitu zvuku a jsou univerzální volbou pro všechny

možné mikrofonní aplikace.  strana 62 - 63

mikrofony engineered sound
Mikrofony Engineered Sound se ve sféře vysílání a instalací té nejvyšší úrovně staly prioritní

volbou předních dodavatelů a integrátorů systémů. Jsou vybaveny technologií UniGuard™, která

mikrofony chrání před jakýmkoli radiofrekvenčním rušením, jako je například signál z mobilních

telefonů, bzučení z laptopů apod. Nenápadný vzhled i rozměry mikrofonů engineered sound

představují nejlepší kvalitu zvuku, která je k dispozici v minimálně viditelném provedení. Řada

zahrnuje mikrofony s husím krkem s vyměnitelnými mikrofonními vložkami, boundary mikrofony

s ultra nízkým profilem, závěsné, klopové a handheld mikrofony. strana 64 - 69

průvodce použitím strana70
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U857QU U857QLU U857QL U857QU859QL

UniGuard™

mikrofony unipoint® s husím krkem (PC 310-MC 230)

Nastavitelné mikrofony unipoint® s husím krkem jsou dobrým a univerzálním řešením pro zasedací síně, školy,
řídící centra, kostely a další instalační aplikace. Tyto elegantní a odolné modely jsou vybaveny vylepšeným husím
krkem o menším průměru, který má prakticky nulovou “formovací paměť“. Extra ohebný, a přitom robustní
design, umožňuje velmi jednoduché nastavení do požadované pozice, přičemž tato konstrukce nepodléhá
tendenci vracet se do nechtěných předchozích pozic: do jaké polohy ho nastavíte, v té perfektně drží.
Nové mikrofony unipoint® s husím krkem vybavené A-T technologií UniGuard™ (týká se všech modelů
unipoint® s husím krkem mimo U859QL) jsou extrémně odolné proti vysokofrekvenčnímu rušení. Veškeré
mikrofony této řady jsou vybaveny filtrem UniSteep® nastaveným na 80 Hz, který potlačuje snímání hluku ve
spodním frekvenčním pásmu.
Dvoustupňový pěnový windscreen je mimořádně odolný proti tlakovým nárazům (“P” a další explozivní zvuky).

MIKROFONY S HUSÍM KRKEM (XLR) PRO RYCHLOU MONTÁŽ POUZE NA NAPÁJENÍ PHANTOM
Konstrukční provedení pro rychlou montáž lze zasouvat přímo do jakékoli standardní panelové zásuvky XLRF
nebo do kabelového konektoru.

U857Q
Kondenzátorový kardioidní mikrofon s husím krkem pro rychlou montáž
Celková délka 36,5 cm.

U857QU
Kondenzátorový mikrofon UniLine™ s husím krkem pro rychlou montáž
Úzký 90º snímací úhel; celková délka 48,7 cm.

U857QL
Kondenzátorový kardioidní mikrofon s husím krkem pro rychlou montáž
Delší verze U857Q; celková délka 48,1 cm.

U857QLU
Kondenzátorový mikrofon UniLine™ s husím krkem pro rychlou montáž
Delší verze U857QU; celková délka 60,3 cm.

U859QL
Kondenzátorový kardioidní mikrofon s husím krkem pro rychlou montáž
Celková délka 48 cm.
Není osazen technologií UniGuard™ 

Technická data U857Q (QL) U857QU (QLU) U859QL
Systém Kondenzátorový Kondenzátorový Kondenzátorový
Směrová charakteristika Kardioida Úzká kardioida Kardioida 
Frekvenční rozsah 30-20 000 Hz 30-20 000 Hz 100-16 000 Hz
Citlivost (nezatíž.výstup) – 39 dB (11,2 mV) re 1V při 1 Pa* – 35 dB (17,7 mV) re 1V při 1 Pa* – 43 dB (7,0 mV) re 1V při 1 Pa*
Impedance 250 Ω 250 Ω 250 Ω

Max. úroveň ak. tlaku 139 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 135 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 140 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.
Dynamický rozsah (char.) 115 dB, 1 kHz při max.SPL 115 dB, 1 kHz při max.SPL 111 dB, 1 kHz při max.SPL 
Odstup: signál/šum 70 dB, 1 kHz při 1 Pa 74 dB, 1 kHz při 1 Pa 65 dB, 1 kHz při 1 Pa
Ořezání basů 80 Hz, 18 dB/okt. 80 Hz, 18 dB/okt. 80 Hz, 18 dB/okt.
Napájení 11-52 V DC, 2 mA (pouze Phantom) 11-52 V DC, 2 mA (pouze Phantom) 11-52 V DC, 2 mA (pouze Phantom)
Hmotnost (bez příslušenství) 144 g 161 g 152 g
Rozměry (průměr v mm) hlava: 12,2 zákl.: 18,9 hlava: 12,2 zákl: 18,9 hlava: 12,3 zákl.: 18,9
Výstupní konektor 3-pinový XLRM 3-pinový XLRM 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství AT8153 dvouvrstvý pěnový windscreen; AT8153 dvouvrstvý pěnový windscreen; AT8153 dvouvrstvý pěnový windscreen

AT8662 odpružená montáž AT8662 odpružená montáž
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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UniGuard™

U857R U857AU U857RU U857AL U857RL U857RLU

unipoint® gooseneck microphones (PC 310-MC 230)

MIKROFONY S HUSÍM KRKEM OSAZENÝM MONTÁŽNÍ REDUKCÍ NAPÁJENÍ Z BATERIÍ NEBO PHANTOMU 
Přímá montáž na jakýkoli stojan se závitem 5/8”-27. 

U857AL
Kondenzátorový kardioidní mikrofon s husím krkem osazeným montážní redukcí
Celková délka 42 cm. 

U857AU
Kondenzátorový mikrofon UniLine™ s husím krkem osazeným montážní redukcí
Úzký 90º snímací úhel; celková délka 42,7 cm.

MIKROFONY S HUSÍM KRKEM OSAZENÝM MONTÁŽNÍ REDUKCÍ POUZE NA NAPÁJENÍ PHANTOM
Přímá montáž na jakýkoli stojan se závitem 5/8”-27. 

U857R
Kondenzátorový kardioidní mikrofon s husím krkem osazeným montážní redukcí
Celková délka 30 cm.

U857RU
Mikrofon UniLine™ s husím krkem osazeným montážní redukcí
Úzký 90° snímací úhel; celková délka 42,7 cm.

U857RL
Kondenzátorový kardioidní mikrofon s husím krkem osazeným montážní redukcí
Delší verze U857R; celková délka 42 cm.

U857RLU
Mikrofon UniLine™ s husím krkem osazeným montážní redukcí
Delší verze U857RU; celková délka 54,3 cm.

Technická data U857AL (AU) U857R (RL) U857RU (RLU)
Systém Kondenzátorový Kondenzátorový Kondenzátorový
Směrová charakteristika Kardioida (Úzká kardioida) Kardioida (Úzká kardioida) Úzká kardioida
Frekvenční rozsah 30-20 000 Hz 30-20 000 Hz 30-20 000 Hz
Citlivost (nezatíž.výstup) Phantom : – 42 dB (7,9 mV) re 1V při 1 Pa* – 39 dB (11,2 mV) re 1V při 1 Pa* – 35 dB (17,7 mV) re 1V při 1 Pa*

Nebo : – 43 dB (7,0 mV) re 1V při 1 Pa*
Impedance Phantom : 200 Ω − Nebo : 270 Ω 250 Ω 250 Ω

Max. úroveň ak. tlaku Phantom : 133 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 139 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 135 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.
Nebo : 123 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.

Dynamický rozsah (char.) Phantom : 109 dB, 1 kHz při max.SPL 115 dB, 1 kHz při max.SPL 115 dB, 1 kHz při max.SPL 
Nebo : 99 dB, 1 kHz při max.SPL 

Odstup: signál/šum 70 dB, 1 kHz při 1 Pa 70 dB, 1 kHz při 1 Pa 74 dB, 1 kHz při 1 Pa
Ořezání basů 80 Hz, 18 dB/okt. 80 Hz, 18 dB/okt. 80 Hz, 18 dB/okt.
Napájení 11-52 V DC, 2 mA nebo 1.5 V AA/UM3 11-52 V DC, 2 mA (pouze Phantom) 11-52 V DC, 2 mA (pouze Phantom)
Hmotnost (bez příslušenství) 131 g 124 g 141 g
Rozměry (průměr v mm) hlava 12,2 - délka 421 hlava: 12,2 zákl.: 18,9 hlava 12,2 - délka 427 
Výstupní konektor 3-pinový XLRM 3-pinový XLRM 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství AT8531 napájecí modul; AT8538 napájecí modul; AT8153 AT8538 napájecí modul; AT8154

AT8153 dvouvrstvý pěnový windscreen; dvouvrstvý pěnový windscreen; dvouvrstvý pěnový windscreen; 
AT8663 A-mount patice; AT8664 A-mount AT8663 A-mount patice; AT8664 AT8663 A-mount patice; AT8664
adaptér pro průchod kabelu; baterie A-mount adaptér pro průchod kabelu A-mount adaptér pro průchod kabelu

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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U853AU - U853RU U853AWU - U853RWU 

U853A - U853R U853AW - U853RW 

UniGuard™

závěsné mikrofony unipoint®
(PC 310-MC 230 )

Čistý a transparentní zvuk mikrofonů Audio-Technica je zárukou tradiční kvality zvuku i u nových modelů unipoint®

pro snímání shora. Jsou ideální pro mluvené slovo, divadelní scény, pro ozvučení a záznam orchestru či sboru. Svou
robustní konstrukcí, nenápadným vzhledem a extrémní odolností proti vysokofrekvenčnímu rušení, jsou tyto
závěsné mikrofony univerzálním a moderním řešením ozvučování.
Nové závěsné mikrofony unipoint® s novou A-T technologií UniGuard™ jsou extrémně odolné proti
vysokofrekvenčním interferencím. Všechny modely v této řadě jsou vybaveny filtrem UniSteep® nastaveným na
80 Hz, který potlačuje snímání hluku ve spodním frekvenčním pásmu, přičemž si zachovává svůj plnohodnotný
zvuk.

MIKROFONY NAPÁJENÉ Z BATERIE NEBO PHANTOMU
U853A

Kondenzátorový kardioidní závěsný mikrofon
Černá úprava s nízkou povrchovou odrazivostí.

U853AW
Kondenzátorový kardioidní závěsný mikrofon
U853A v bílém provedení.

U853AU
Kondenzátorový závěsný mikrofon UniLine™
Úzký snímací úhel 90°, černá úprava s nízkou povrchovou odrazivostí.

U853AWU
Kondenzátorový závěsný mikrofon UniLine™
U853AU v bílém provedení.

MIKROFONY NAPÁJENÉ POUZE Z PHANTOMU
U853R

Kondenzátorový kardioidní závěsný mikrofon
Černá úprava s nízkou povrchovou odrazivostí

U853RW
Kondenzátorový kardioidní závěsný mikrofon
U853R v bílém provedení.

U853RU
Kondenzátorový závěsný mikrofon UniLine™ 
Úzký snímací úhel 90°, černá úprava s nízkou povrchovou odrazivostí.

U853RWU
Kondenzátorový závěsný mikrofon UniLine™ 
U853RU v bílém provedení.

Technická data U853A - U853AW (U853AU - U853AWU) U853R - U853RW (U853RU - U853RWU)
Systém Kondenzátorový-trvale polarizovaný Kondenzátorový-trvale polarizovaný
Směrová charakteristika Kardioida (úzká kardioida pro U853AU a U853AWU) Kardioida  (úzká kardioida pro U853RU a U853RWU)
Frekvenční rozsah 30-20 000 Hz 30-20 000 Hz
Citlivost Phantom : – 42 dB (7,9 mV) re 1V při 1 Pa* – 39 dB (11,2 mV) re 1V při 1 Pa*
(nezatížený výstup) Nebo : – 43 dB (7,0 mV) re 1V při 1 Pa*
Impedance Phantom : 200 Ω − Nebo : 270 Ω 250 Ω

Max. úroveň akust. tlaku Phantom : 133 dB 1 kHz při 1% T.H.D. 139 dB, 1 kHz při 1%  T.H.D.
Nebo : 123 dB 1 kHz při 1% T.H.D.

Dynamický rozsah (char.) Phantom : 109 dB , 1 kHz při max. SPL 115 dB, 1 kHz při max. SPL 
Nebo : 99 dB , 1 kHz při max. SPL 

Odstup: signál/šum 70 dB, 1 kHz při 1 Pa(1) 70 dB 1 kHz při 1 Pa(1)
Ořezání basů 80 Hz, 18 dB/okt. 80 Hz, 18 dB/okt.
Napájení 9-52 V DC nebo baterie 1,5V AA 11-52 V DC pouze Phantom, 2 mA char.
Hmotnost (bez příslušenství) 14 g 14 g
Rozměry Délka 34 mm; Ø 12.2 mm Délka 34 mm ;  Ø12.2 mm
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství Windscreen AT8153; kovový závěsný modul AT8451 Windscreen AT8102; kovový závěsný modul AT8451 

napájecí modul AT8531 napájecí modul AT8538 
Kabel dlouhý 7,6 m – 3,2 mm Ø Kabel dlouhý 7,6 m – 3,2 mm Ø

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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UE-H

UE-C

UE-UL

UE-O

U873R

U873R
Hyperkardioidní kondenzátorový mikrofon
Hyperkardioidní kondenzátorový mikrofon U873R unipoint® je vybaven A-T technologií UniGuard™,
která zaručuje extrémní odolnost proti vysokofrekvenčnímu rušení. Má rovněž filtr UniSteep®

nastavený na 80 Hz, který omezuje snímání nežádoucích hluků ve spodním akustickém spektru. Nové,
výměnné kapsle umožňují výběr snímacích úhlů od  100° do 360°.

Viz. tabulka technických dat na straně 61.

nové výměnné mikrofonní vložky unipoint®

Nové, výměnné mikrofonní vložky jsou rovněž kompatibilní 
s první generací mikrofonů unipoint®.

UE-C
Kardioidní mikrofonní vložka; úhel snímání 120°.

UE-H
Hyperkardioidní mikrofonní vložka; úhel snímání 100°. 

UE-O
Všesměrová mikrofonní vložka. úhel snímání 360°. 

UE-UL
UniLine™ mikrofonní vložka úhel snímání 90°
Mikrofonní vložky UniLine™ série unipoint®

jsou kompatibilní pouze s modely: U853 a U857

mikrofony & mikrofonní vložky unipoint®( PC 310-MC 230 )
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U841A

U851A

UniGuard™

U851RW

mikrofony s tlakovou zónou (boundary) unipoint®
(PC 310-MC 230)

UNIVERZÁLNOST PŘI INSTALACÍCH
Ať už je najdete na konferenčních stolech, v kostelech, na divadelních scénách nebo kdekoli jinde, jsou
mikrofonní modely boundary unipoint® uznávané pro mimořádnou srozumitelnost mluveného slova a
transparentní zvuk. S výborným potlačením zvuků mimo mikrofonní osu a maximální odolností vůči zpětné
vazbě, jsou tyto profesionální mikrofony měřítkem kvality ve všech akustických prostředích náročných na
snímání zvuku.
Nová generace mikrofonů boundary unipoint® zahrnuje poslední inovace A-T ve stínění RFI: nadstandardní
technologie UniGuard™ je zárukou mimořádné odolnosti proti vysokofrekvenčnímu rušení.
Nízkoprofilové konstrukční řešení na sebe neupoutává při povrchové montáži zbytečnou pozornost, a proto lze
tyto modely bez problémů využívat v zasedacích síních, ve školách, v řídících centrech, v kostelech či při dalších
aplikacích.
Mikrofony boundary U891R, U891RW a U891RC jsou vybaveny programovatelným vypínačem a
indikátorem LED, umožňujícím jednoduché a univerzální ovládání při instalacích v konferenčních a zasedacích
sálech. Inovované výměnné kardioidní, hyperkardioidní a kulové mikrofonní vložky mají výbornou charakteristiku
i mimo mikrofonní osu, čímž zaručují naprosto výjimečnou kvalitu zvuku.

U841A 
Všesměrový kondenzátorový boundary mikrofon 
Napájí se z baterie nebo Phantomu; černá úprava s nízkou povrchovou odrazivostí.

U851A
Kardioidní kondenzátorový boundary mikrofon
Napájí se z baterie nebo Phantomu; černá úprava s nízkou povrchovou odrazivostí.

U851R
Kardioidní kondenzátorový boundary mikrofon
Napájí se z baterie nebo Phantomu; černá úprava s nízkou povrchovou odrazivostí.

U851RW
Kardioidní kondenzátorový boundary mikrofon
U851R v bílém provedení.

Technická data U841A U851A U851R (RW)
Systém Kondenzátorový Kondenzátorový Kondenzátorový
Směrová charakteristika Koule Kardioida Kardioida
Frekvenční rozsah 30-20 000 Hz 30-20 000 Hz 30-20 000 Hz
Citlivost (nezatíž.výstup) Phantom : – 39 dB (11,2 mV) re 1V při 1 Pa* – 40 dB (10,0 mV) re 1V při 1 Pa* – 34 dB (19,9 mV) re 1V při 1 Pa*

Nebo : – 40 dB (10,0 mV) re 1V při 1 Pa* – 41 dB (8,9 mV) re 1V při 1 Pa*
Impedance Phantom : 200 Ω 200 Ω 200 Ω  

Nebo : 270 Ω 270 Ω

Max. úroveň ak. tlaku Phantom : 132 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 133 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 134 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.
Nebo : 122 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 101 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.

Dynamický rozsah (char.) Phantom : 111 dB, 1 kHz při max. SPL 111 dB, 1 kHz při max. SPL 108 dB, 1 kHz při max. SPL
Nebo : 101 dB, 1 kHz při max. SPL

Odstup: signál/šum 73 dB, 1 kHz při 1 Pa 72 dB, 1 kHz při 1 Pa 68 dB, 1 kHz při 1 Pa
Ořezání basů 80 Hz, 18 dB/okt. 80 Hz, 18 dB/okt. 80 Hz, 18 dB/okt.
Napájení 11-52 V DC, 2 mA 11-52 V DC, 2 mA 11-52 V DC, 4 mA

nebo 1,5 V AA/UM3 nebo 1,5 V AA/UM3 (pouze Phantom)
Hmotnost (bez příslušenství) 78 g 244 g 262 g
Rozměry (mm) Ø 65,0 - výška: 15,1
Délka x max.šířka x výška 108 x 84 x 23 108 x 84 x 23
Výstupní konektor 3-pinový XLRM 3-pinový XLRM TB3M
Dodávané příslušenství AT8531 napájecí modul; baterie; AT8531 napájecí modul; baterie; ochranné pouzdro

ochranné pouzdro ochranné pouzdro
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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UniGuard™

U891RW

unipoint

U891R and U891RC

mikrofony s tlakovou zónou s přepínačem (boundary) unipoint®
(PC 310-MC 230)

U891R
Kardioidní kondenzátorový boundary mikrofon s přepínačem
Vypínač je možno nastavit pro tři různé módy: stiskem zapnuto/stiskem vypnuto, při stisknutí
aktivován a při stisknutí umlčen. Napájí se pouze z Phantomu, červený indikátor LED, úprava s nízkou
povrchovou odrazivostí.

U891RW
Kardioidní kondenzátorový boundary mikrofon s přepínačem 
U891R v bílém provedení.

U891RC
Kardioidní kondenzátorový boundary mikrofon s lokálním nebo dálkovým přepínáním
Externě spínatelný kontakt přepínače umožňuje uživateli ovládat vzdálené zařízení – například kameru
– z mikrofonního vypínače. Červenou indikaci LED je možné řídit dálkově. Vypínač je možno nastavit
pro tři různé módy: stiskem zapnuto/stiskem vypnuto, při stisknutí aktivován a při stisknutí umlčen.
Napájení pouze z Phantomu; úprava s nízkou povrchovou odrazivostí.

PivotPoint™

Nová, maximálně univerzální konstrukce boundary mikrofonů
unipoint® je vybavena speciálním výklenkem pro připojení
kabelu PivotPoint™ (na všech modelech boundary unipoint®

kromě U841A), ve kterém je otočný výstupní konektor umožňující
vysunutí kabelu ze zadní nebo spodní části mikrofonu. 

UniGuard™
Inovovaná konstrukce má skvělou odolnost proti
vysokofrekvenčním interferencím.

UniSteep®

Nízkofrekvenční filtr 80 Hz potlačuje snímání hluku ve spodním
akustickém pásmu, aniž by se narušil celkový přirozený zvuk.

UniLine™
Nová mikrofonní
vložka s úzkou
kardioidou umožňuje
směrovější snímání 
v úhlu 90º.

Technická data U891R (RW) U891RC U873R
Systém Kondenzátorový Kondenzátorový Kondenzátorový
Směrová charakteristika Kardioida Kardioida Hyperkardioida 
Frekvenční rozsah 30-20 000 Hz 30-20 000 Hz 70-20 000 Hz
Citlivost (nezatíž.výstup) – 34 dB (19,9 mV) re 1V při 1 Pa* – 34 dB (19,9 mV) re 1V při 1 Pa* – 41 dB (8,9 mV) re 1V při 1 Pa*
Impedance 200 Ω 200 Ω 200 Ω

Max. úroveň ak. tlaku 130 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 130 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 155 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.
Dynamický rozsah (char.) 104 dB, 1 kHz při max. SPL 104 dB, 1 kHz při max. SPL 131 dB, 1 kHz při max. SPL
Odstup: signál/šum 68 dB, 1 kHz při 1 Pa 68 dB, 1 kHz při 1 Pa 70 dB, 1 kHz při 1 Pa
Ořezání basů 80 Hz, 18 dB/okt. 80 Hz, 18 dB/okt. 80 Hz, 18 dB/okt.
Napájení 11-52 V DC, 4 mA (pouze Phantom) 11-52 V DC, 4 mA char. 11-52 V DC, 3 mA (pouze Phantom)
Hmotnost (bez příslušenství) 264 g 266 g 160 g
Rozměry (mm) Délka: 156,7 - Ø : 37,7
Délka x max.šířka x výška 108 x 84, x 23 108 x 84 x 23
Výstupní konektor TB3M TB5M 3-pinový XLRM
Dodávané příslušenství ochranné pouzdro ochranné pouzdro AT8122 pěnový windscreen; držák AT8405a na

stojany se závitem 5/8“ –27; ochranné pouzdro
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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mikrofony propoint®( PC 311-MC 230 )

Miniaturní kondenzátorové mikrofony ProPoint, navržené pro ozvučování, vysílání i záznam zvuku, přinášejí
jiskřivý a srozumitelný zvuk při využití na pódiích, jevištích, konferenčních stolech i při dalších aplikacích. Tyto
profesionální modely boundary, na zavěšení či s husím krkem jsou zkonstruovány tak, aby splňovaly ty
nejnáročnější požadavky kladené na akustické instalace. Ozvučení mikrofony série ProPoint přináší čistotu a
srozumitelnost pro mluvené slovo i hudbu, aniž by na sebe tyto modely přitahovaly pozornost. Jejich elegantní a
nízkoprofilový kompaktní design zaručuje nekompromisní kvalitu zvuku a univerzální výběr mikrofonů pro
libovolnou aplikaci.

MIKROFONY S TLAKOVOU ZÓNOU (BOUNDARY)
PRO42

Miniaturní jednosměrový kondenzátorový boundary mikrofon 
• kabel 7,6 m s konektorem XLRM

PRO44
Jednosměrový kondenzátorový mikrofon s tlakovou zónou
• dodává se s kabelem 7,6 m s konektorem TA3F a konektorem XLRM pro připojení do přístroje

ZÁVĚSNÉ MIKROFONY

PRO45
Kardioidní kondenzátorový závěsný mikrofon
• kabel 7,6 m s konektorem XLRM, windscreen AT8146 a ocelový závěsný modul AT8451

PRO45W
Verze PRO45 v bílém provedení
• bílý kabel s výstupním konektorem XLRM, windscreen AT 8146(WH) a ocelový závěsný modul AT8451 (WH)

Technická data PRO 42 PRO 44 PRO 45 / PRO 45W
Aplikace Mikrofon boundary Mikrofon boundary Závěsný mikrofon
Systém Kondenzátorový Kondenzátorový Kondenzátorový
Směrová charakteristika Jednosměrový Jednosměrový Kardioida
Frekvenční rozsah 70-14 000 Hz 70-16 000 Hz 70-16 000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 38 dB (12.5 mV) re 1V při 1 Pa* – 25 dB (56.2 mV) re 1V při 1 Pa* – 37 dB (14.1 mV) re 1V při 1 Pa*
Impedance 100 Ω 100 Ω 100 Ω

Max. úroveň akust. tlaku 134 dB, 1 kHz při 1% T.H.D. 114 dB, 1 kHz při 1% T.H.D. 134 dB, 1 kHz při 1% T.H.D.
Odstup: signál/šum 65 dB 1 kHz při 1 Pa 66 dB 1 kHz při 1 Pa 66 dB 1 kHz při 1 Pa
Dynamický rozsah 105 dB, 1 kHz při max.SPL 86 dB, 1 kHz při max.SPL 106 dB, 1 kHz při max.SPL
Napájení Phantom 9-52 V DC 2 mA char. 9-52 V DC 2 mA char. 9-52 V DC 2 mA char.
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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PRO47T PRO47TL

PRO49Q PRO49QL

mikrofony propoint®( PC 311-MC 230 )

MIKROFONY S HUSÍM KRKEM

PRO47T
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem - montáž na závit 5/8"
• kabel 3 m s výstupním konektorem XLRM. Celková délka 315 mm. Dodává se s windscreenem

AT8146 a montážní redukcí se závitem.

PRO47TL
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem - montáž na závit 5/8"
• kabel 3 m s výstupním konektorem XLRM. Celková délka 401 mm. Dodává se s windscreenem

AT8146 a montážní redukcí se závitem.

PRO49Q
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem pro rychlou montáž
• připojuje se přímo do konektoru XLRF zabudovaného v panelu nebo na desce nebo pomocí

standardního mikrofonního kabelu XLR. Celková délka 332 mm. Dodává se s windscreenem AT8146.

PRO49QL
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem pro rychlou montáž
• připojuje se přímo do konektoru XLRF zabudovaného v panelu nebo na desce nebo pomocí

standardního mikrofonního kabelu XLR. Celková délka 418 mm. Dodává se s windscreenem AT8146.

Technická data PRO 47T / PRO 49Q PRO 47TL / PRO 49QL
Aplikace Mikrofon s husím krkem Mikrofon s husím krkem
Systé Kondenzátorový Kondenzátorový
Směrová charakteristika Kardioida Kardioida
Frekvenční rozsah 70-16 000 Hz 70-16 000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 37 dB (14.1 mV) re 1V při 1 Pa* –37 dB (14.1 mV) re 1V při 1 Pa*
Impedance 100 Ω 100 Ω

Max. úroveň akust. tlaku 134 dB, 1 kHz při 1% T.H.D. 134 dB, 1 kHz při 1% T.H.D.
Odstup: signál/šum 66 dB 1 kHz při 1 Pa 66 dB 1 kHz při 1 Pa
Dynamický rozsah 106 dB, 1 kHz při max.SPL 106 dB, 1 kHz při max.SPL
Napájení Phantom 9-52 V DC 2 mA char. 9-52 V DC 2 mA char.
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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ES915C12 ES915C18 ES915C21 ES915ML21

ES915SC12 ES915SC18 ES915SC21 ES915SCML18

UniGuard™

engineered sound

mikrofony s dvojitým husím krkem (PC 309-MC 230 )

Mikrofony Engineered Sound s husím krkem jsou ideální do zasedacích místností, škol, řídících prostor, kostelů a pro
další aplikace. Zdokonalený, snadno upravitelný husí krk o malém průměru, který skutečně nemá “paměťový efekt“,
umožňuje rychlé nastavení do požadovaného tvaru. Velmi robustní design husího krku také zabraňuje nechtěné
změně polohy. Všechny modely vyhovují směrnici RoHS, jsou vybaveny Audio-Technica UniGuard™ ochranou
před RF interferencemi, obsahují univerzální izolovanou montáž a stojanový adaptér pro rychlé upevnění.

ES915C12
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem
Celková délka 304,8 mm

ES915C18
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem
Celková délka 457,2 mm

ES915C21
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem
Celková délka 533,4 mm

ES915H12
Hyperkardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem
Celková délka 304,8 mm

ES915H18
Hyperkardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem
Celková délka 457,2 mm

ES915H21
Hyperkardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem
Celková délka 533,4 mm

ES915ML12
Kondenzátorový mikrofon MicroLine® s husím krkem
Polohování v úhlu 90°; celková délka 423,8 mm

ES915ML18
Kondenzátorový mikrofon MicroLine® s husím krkem
Polohování v úhlu 90°; celková délka 576,2 mm

ES915ML21
Kondenzátorový mikrofon MicroLine® s husím krkem
Polohování v úhlu 90°; celková délka 652,4 mm

MIKROFONY S DVOJITÝM HUSÍM KRKEM, VYPÍNAČEM A LED-DIODOU
Kondenzátorové mikrofony s husím krkem a výměnnými mikrofonními vložkami. 
Konektor XLR a přepínač s možností přepínání na rovný průběh nebo ořezání basů a funkcí vypnuto/zapnuto s
indikační LED diodou.

ES915SC12
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem, přepínačem mute a indikační LED diodou
Celková délka 304,8 mm

ES915SC18
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem, přepínačem mute a indikační LED diodou
Celková délka 457,2 mm

ES915SC21
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem, přepínačem mute a indikační LED diodou
Celková délka 533,4 mm

ES915SML12
Kondenzátorový mikrofon MicroLine® s husím krkem, přepínačem mute a indikační LED diodou
Polohování v úhlu 90°; celková délka 423,8 mm

ES915SML18
Kondenzátorový mikrofon MicroLine® s husím krkem, přepínačem mute a indikační LED diodou
Polohování v úhlu 90°; celková délka 576,2 mm

(Vyměnné mikrofonní vložky série ES viz str. 67)
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ES935C6 ES935ML6

ES935SC6 ES935SML6

mikrofony s jednoduchým husím krkem (PC 309-MC 230 )

ES935 MIKROFONY S JEDNODUCHÝM HUSÍM KRKEM
Fixní délka. Napájení pouze Phantom, 11-52V; zásuvné kontektory do vstupů typu XLR3F. Vestavěná technologie
UniGuard™ RFI-immunity. Součástí dodání: pěnový windscreen; vestavěný napájecí modul s přepínatelným
filtrem (80 Hz high-pass UniSteep® filter); AT8474 nízkoprofilová izolovaná montáž; AT8473 stojanový držák.

ES935C6
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem
Celková délka 197,3 mm

ES935H6
Hyperkardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem
Celková délka 197,3 mm

ES935ML6
Kondenzátorový mikrofon MicroLine® s husím krkem
Polohování v úhlu 90°; celková délka 316,3 mm

MIKROFONY ES935S S HUSÍM KRKEM, VYPÍNAČEM A LED-DIODOU
Mikrofony fixní délky s on/off tlačítkem mute a indikační LED-diodou. Napájení pouze Phantom, 11-52V; zásuvné
kontektory do vstupů typu XLR3F. Vestavěná technologie UniGuard® RFI-Immunity. Součástí dodání: pěnový
windscreen; vestavěný napájecí modul s přepínatelným filtrem (80 Hz high-pass UniSteep® filter); AT8474
nízkoprofilová izolovaná montáž; AT8473 stojanový držák.

ES935SC6
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem, přepínačem mute a indikační 
LED diodou
Celková délka 197,3 mm

ES935SH6
Hyperkardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem, přepínačem mute a indikační
LED diodou
Celková délka 197,3 mm

ES935SML6
Kondenzátorový mikrofon MicroLine® s husím krkem, přepínačem mute a indikační 
LED diodou
Polohování v úhlu 90°; celková délka 316,3 mm 

Technická data ES915C-ES915SC ES915H ES915ML-ES915SML
ES935C-ES935SC ES935H-ES935SH ES935ML-ES935SML

Mikrofonní systém Kondenzátorový Kondenzátorový Kondenzátorový
Směrová charakteristika Kardioidní Hyperkardioidní MicroLine®

Frekvenční rozsah 30-20,000 Hz 80-20,000 Hz 30-20,000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 40 dB (10.0 mV), re 1 V při 1 Pa* – 40 dB (10.0 mV), re 1 V při 1 Pa* – 35 dB (17.7 mV), re 1 V při 1 Pa*
Impedance 1000 Ω bez napájecího modulu 250 Ω 250 Ω 250 Ω

Max. úroveň výstupního tlaku 138 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 138 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 133 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 
Odstup: signál/šum 65 dB, 1 kHz při 1 Pa 65 dB, 1 kHz při 1 Pa 68 dB, 1 kHz při 1 Pa
Ořezání basů 80 Hz, 12 dB/okt. 80 Hz, 12 dB/ okt. 80 Hz, 12 dB/ okt.
Napájení Phantom 11-52V DC 11-52V DC 11-52V DC
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový XLRM
Rozměry Ø 8.4 mm, délka 18.9 mm Ø 8.4 mm, délka 18.9 mm Ø 8 mm, délka 18.9 mm
Dodávané příslušenství AT8109 windscreen; AT8109 windscreen; AT8138 windscreen;

AT8473 stojanový adaptér AT8473 stojanový adaptér AT8473 stojanový adaptér 
pro rychlou montáž; pro rychlou montáž; pro rychlou montáž;

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL



ES933C ES933ML

UniGuard™
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Napájení pouze Phantom 11-52V;
Kabel 15 m je pevnou součástí mikrofonu, volný konec se připevňuje ke konektoru typu TA3F dodávaného
napájecího modulu AT8538. Vestavěná technologie UniGuard™ RFI-immunity.

ES933C
Kardioidní kondenzátorový závěsný mikrofon

ES933WC
Bílá verze ES933C (kardioidní)

ES933H
Hyperkardioidní kondenzátorový závěsný mikrofon

ES933WH
Bílá verze ES933H (hyperkardioidní)

ES933ML
Kondenzátorový závěsný mikrofon MicroLine®

ES933WML
Bílá verze ES933ML (MicroLine®)

Technická data ES933C-ES933WC ES933H-ES933WH ES933ML-ES933WML
Mikrofonní systém Kondenzátorový Kondenzátorový Kondenzátorový
Směrová charakteristika Kardioidní Hyperkardioidní MicroLine®

Frekvenční rozsah 30-20,000 Hz 80-20,000 Hz 30-20,000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 40 dB (10.0 mV), re 1 V při 1 Pa* – 40 dB (10.0 mV), re 1 V při 1 Pa* – 35 dB (17.7 mV), re 1 V při 1 Pa*
Impedance 1000 Ω bez napájecího modulu 250 Ω 250 Ω 250 Ω

Max. úroveň výstupního tlaku 138 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 138 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 133 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 
Odstup: signál/šum 65 dB, 1 kHz při 1 Pa 65 dB, 1 kHz při 1 Pa 68 dB, 1 kHz při 1 Pa
Ořezání basů 80 Hz, 12 dB/okt. 80 Hz, 12 dB/ okt. 80 Hz, 12 dB/ okt.
Napájení Phantom 11-52V DC 11-52V DC 11-52V DC
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový XLRM
Rozměry Ø 8.4 mm, délka 18.9 mm Ø 8.4 mm, délka 18.9 mm Ø 8 mm, délka 18.9 mm
Dodávané příslušenství AT8109 windscreen; AT8109 windscreen; AT8138 windscreen;

AT8452 ocelový závěs; AT8452 ocelový závěs; AT8452 ocelový závěs;
AT8538 napájecí modul AT8538 power module AT8538 power module

*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL
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ES905, ES915, ES933, ES935, ES943

ESE-C
Kardioidní mikrofonní vložka; standardně u všech
ES905, ES915, ES933, ES935 a ES943 “C”.
Úhel snímání 120°.

ESE-H
Hyperkardioidní mikrofonní vložka; standardně u všech 
modelů ES915, ES933, ES935 a ES943 “H”.
Úhel snímání 100°.

ESE-O
Všesměrová mikrofonní vložka. 
Úhel snímání 360°.

ESE-ML
MicroLine® mikrofonní vložka; standardně u všech modelů 
ES915, ES933 a ES935 “ML”.
Úhel snímání 90°.

NB : Tato vložka se nehodí pro mikrofony ES943 (na kravatovou sponu)

výměnné mikrofonní vložky (PC 309-MC 230)
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ES961 & U851R ES961W & U851RW ES961RC & U891RC

ES945W

ES947

UniGuard™

mikrofony boundary (PC 309-MC 230 )

mikrofony boundary (PC 309-MC 230 )

ES945
Všesměrový kondenzátorový boundary mikrofon, fixní náboj 
Pro montáž na stůl nebo strop (maximální tloušťka panelu je 45 mm), průměr otvoru 24 mm.
Napájení pouze Phantom 9-52V. Napájecí modul je vestavěn ve výstupním konektoru typu XLRM.

ES945W
Verze ES945 v bílém provedení

ES947
Kardioidní kondenzátorový boundary mikrofon, fixní náboj 
Pro montáž na stůl nebo strop (maximální tloušťka panelu je 45 mm), průměr otvoru 24 mm.
Napájení pouze Phantom 9-52V. Napájecí modul je vestavěn ve výstupním konektoru typu XLRM.  

ES947W
Verze ES947 v bílém provedení

ES961
na str. 60 Kondenzátorový boundary mikrofon

viz použitý model U851R 

ES961W
na str. 60 Kardioidní kondenzátorový boundary mikrofon,bílá verze 

Použitý model U851RW

ES961RC
na str. 61 Kardioidní kondenzátorový boundary mikrofon s lokálním nebo dálkovým ovládáním

Použitý model U891RC

Technická data ES945 - ES945W ES947 - ES947 W
Mikrofonní systém Kondenzátorový Kondenzátorový
Směrová charakteristika Všesměrová Polo-kardioidní (kardioida v hemisféře nad montážním povrchem)
Frekvenční rozsah 40-18,000 Hz 40-12,000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 42 dB (7.9 mV), re 1 V při 1 Pa* – 42 dB (7.9 mV), re 1 V při 1 Pa*
Impedance 200 Ω 200 Ω

Max. úroveň výstupního tlaku 142 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 142 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D.
Dynamický rozsah 112 dB, 1 kHz při Max SPL 113 dB, 1 kHz při Max SPL
Odstup: signál/šum 64 dB, 1 kHz při 1 Pa 65 dB, 1 kHz při 1 Pa
Napájení Phantom 11-52V DC, 2 mA char. 11-52V DC, 2 mA char.
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový XLRM Integrovaný 3-pinový XLRM
Rozměry Délka 69 mm; Ø 28 mm Délka 69 mm; Ø 30 mm
Dodávané příslušenství Jeden pár izol. prvků Jeden pár izol. Prvků
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL

(Více informací a technických dat naleznete na straně 60-61.)
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ES943C

AT8473AT8161 AT8474

ES905CL

Technická data ES905CL ES943C
Mikrofonní systém Kondenzátorový Kondenzátorový
Směrová charakteristika Kardioidní Kardioidní
Frekvenční rozsah 30-20,000 Hz 30 – 20.000 Hz
Citlivost (nezatížený výstup) – 40 dB (10.0 mV), re 1 V při 1 Pa* – 40 dB (10 mV), re 1 V při 1 Pa*
Impedance 1000 Ω bez napájecího modulu 250 Ω 250 Ω

Max. úroveň výstupního tlaku 138 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 138 dB SPL, 1 kHz při 1% T.H.D. 
Odstup: signál/šum 65 dB, 1 kHz při 1 Pa 65 dB, 1 kHz při 1 Pa
Ořezání basů 80 Hz, 12 dB/okt. 80 Hz, 12 dB/okt.
Napájení Phantom 11-52V DC 11-52V DC 
Výstupní konektor Integrovaný 3-pinový typu XLRM 3-pinový typu XLRM (napájecí modul)
Dodávané příslušenství AT8538 napájecí modul délka 23.3 mm, Ø 8.4 mm
*1 Pascal = 10 dynů/cm2 = 10 microbarů = 94 dB SPL

Design podstavce s kulovým kloubem pro trvalou montáž na rovný povrch. Drátěný windscreen s vestavěnou
ochranou proti pop hláskám. Kabel 2.90 m je pevnou součástí mikrofonu, volný konec se připevňuje ke konektoru
typu TA3F dodávaného napájecího modulu AT8538.
Napájecí modul má výstup typu XLRM. Vestavěná technologie UniGuard™ RFI-immunity. Součástí dodání:
windscreen; napájecí modul AT8538 s přepínatelným filtrem (80 Hz high-pass UniSteep® filter).

ES905CL
Kondenzátorový mikrofon s pevným ramínkem a stativem 
(bude dostupný ve druhém čtvrtletí 2008)

Napájení pouze Phantom, podstavec s kulovým kloubem pro flexibilní polohování.

mikrofony s pevným ramínkém a stativem ( PC 309-MC 230 )

ES943C
Kardioidní kondenzátorový klopový mikrofon
Napájení pouze Phantom 11-52V, integrovaný kabel 1,4 m. Vestavěná technologie UniGuard™
ochrana proti RFI. Příslušenství: AT8460 klipsna, AT8110 pěnový windscreen, AT8538 napájecí modul
s přepínatelným filtrem (80 Hz high-pass UniSteep® filter), spona na opasek
Mikrofon ES943C využívá vložku ESE-C.

klopovémikrofony (PC 309-MC 230 )

WINDSCREEN 

AT8161 Kovový windscreen

DRŽÁKY

AT8473 Nízkoprofilová izolovaná montáž (možnost připevnění pod nebo nad montážní plochu).

AT8474 Kombinace 13 patentů vytvářejících bezpečnou ochranu před radiofrekvenčním rušením (RFI).

příslušenství engineered sound (PC 315-MC 410 )
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mikrofony pro pevné instalace, průvodce použitím

MÍSTNOSTI PRO SHROMÁŽDĚNÍ A SCHŮZE

Pulty

Videokonference

Konference

Zasedání

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Metro

Tramvajová doprava

Veřejná hlášení

Autobusy

PŘEPÁŽKY

Banky

Pokladny

Recepce

BEZPEČNOSTNÍ ODDĚLENÍ

Hlášení

Stálý dohled

Stráž

KOSTELY A DALŠÍ MÍSTA BOHOSLUŽEB

Pulty

Oltář

Sbor

VEŘEJNÉ INSTITUCE

Parlament

Soudní dvůr

Tiskové konference

(1) Existuje i v bezdrátovém provedení
Tato tabulka slouží jako průvodce pro využití mikrofonů Audio-Technica pro příslušné aplikace. 
S volbou mikrofonů je samozřejmě možné i experimentovat – uvědomujeme si, že nemalou roli zde hraje osobní vkus i vliv akustického prostředí. 

unipoint® propoint engineered sound

Naše doporučení

Nejlepší volba
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in-ear monitor system
Bezdrátové In-Ear Monitor systémy M2 a M3 jsou

navrženy tak, aby na pódiu poskytovaly komfortní,

krišťálově čistý zvuk. strana74 -77

série1800
Dvoukanálový přenosný bezdrátový systém série 1800 nabízí

vysoce flexibilní, profesionální a snadno použitelné řešení. Dva

nezávislé kanály přijímače umožňují souběžný provoz dvou

mikrofonů. Funkce True Diversity, rychlá přeladitelnost, pásmo UHF.

Bezdrátové systémy série 1800 nyní nabízí i jednokanálovou verzi.

strana78 -79

artist elite®

série 5000 & 4000
Osvědčená série Artist Elite 5000 a 4000 od firmy Audio-

Technica je zárukou mimořádné kvality zvuku, o které se

přesvědčilo mnoho interpretů na koncertních turné, a které se osvědčili

komentátorům a konferenciérům i v pevných instalacích po celém světě. Funkce

True Diversity, rychlá přeladitelnost, pásmo UHF. strana 80 - 83

série 3000A 
Série 3000A je řešením pro běžné uživatele bezdrátové

techniky, kteří chtějí moderní systém. Funkce True Diversity,

rychlá přeladitelnost, pásmo UHF. strana 84 -85

série 2000 
UHF bezdrátové diverzitní systémy série 2000 s rychlou

přeladitelností nabízejí cenově dostupné profesionální

bezdrátové řešení. strana 86 - 87

série 700 
Bezdrátová série 700 přináší profesionální výkon a audio

kvalitu, jakou v této třídě dosud nebylo možné slyšet.

Hlavními rysy těchto bezdrátových systémů jsou : snadná

použitelnost, osm volitelných frekvenčně uspořádaných

kanálů, diverzitní funkce pro větší dosah a spolehlivost, automatické frekvenční

scanování, umlčovací (squelch) obvod Tone Lock™ a další. Systémy série 700

se nabízí ve variantách s handheld, hlavovými nebo klopovými mikrofony, nebo

si můžete vybrat systém navržený pro kytaru. Díky ladění frekvencí je možné

používat až osm systémů dohromady. strana 88

mikrofony 
pro bezdrátové systémy

V řadě Wireless Essentials najdete mikrofony, které jsou

kompatibilní se všemi body-pack bezdrátovými vysílači

UniPak™. strana 89 - 91

příslušenství 
pro bezdrátové systémy

Kabely, antény a anténní distribuční systémy.        strana 92 - 93

bezdrátové systémy
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PERSONAL MIX CONTROL

STEREO
TRANSMITTERMIXER

Left
(more vocals)

Right
(more band mix)

STEREO RECEIVER

AMBIENT MICROPHONE
(optional)

bezdrátový in-ear monitor systém

Proč používat in-ear monitory?
Srozumitelný a čistý zvuk při živém vystupování, to je hlavní z mnoha důvodů, proč
vyměnit tradiční podlahové odposlechy za bezdrátové in-ear monitor systémy. Mnozí
muzikanti zjišťují, že jim tradiční podlahové monitory neposkytují srozumitelný zvuk, který
je pro ně tolik důležitý; je-li na pódiu velká hlasitost, nejen že se neslyší čistě, ale mnohy
vůbec neslyší ani sami sebe. Výsledkem toho pak je, že se snaží zpívat nepřiměřeně
nahlas, aby se přes rámus na pódiu alespoň trochu slyšeli.

Existují i další výhody, které hovoří pro používání in-ear monitorů: protože tradiční
podlahové odposlechy výraznou měrou přispívají ke zvýšené hlasitosti na pódiu, mnozí
účinkující mají potíže se zpětnou vazbou, ale i s poslechem celého mixu odposlechů, který
bývá nesrozumitelný, protože se zvuk z podlahových monitorů na pódiu přelévá přes sebe.

Umělci často dávají přednost in-ear monitorům, neboť chtějí mít kontrolu na tím, co na
pódiu slyší, a proto si sami vytváří tzv. personal mix control, který je na míru nastavený tak,
aby podali co nejlepší pěvecký výkon. Jiní se přiklánějí k in-ear monitorům kvůli tomu, aby
se nevystavovali vysokým úrovním akustického tlaku, protože si chtějí chránit svůj sluch.
Některé prostě nebaví brát s sebou na každé vystoupení těžké a neskladné odposlechové
reproboxy.

• Křišťálově čistý zvuk
Na pódiu se slyšíte jasně

• Personal Mix Control
Během vystoupení máte kontrolu nad tím, co slyšíte

• Odpadají potíže se zpětnou vazbou
Získáte čistší a srozumitelnější zvuk 

• Pomáhá chránit sluch
Zvuk bude detailní i při nižší hlasitosti

• Cestujte nalehko
Už nikdy s sebou nebudete muset brát těžký odposlechový systém

SYSTÉMOVÉ APLIKACE

In-ear monitoring svou povahou umožňuje nekonečné možnosti experimentování; bezdrátové In-Ear monitor
systémy M2 a M3 lze snadno nakonfigurovat tak, aby vyhověly vašim individuálním potřebám. Ačkoli existuje
nespočet způsobů, jak systém používat, na níže uvedených schématech jsme znázornili několik nejtypičtějších
aplikací.

Typická dvoukanálová
konfigurace
(Personal Mix Control)

Tato konfigurace se používá nejčastěji v
případě, kdy vysílač přijímá dva různé mixy –
jako jsou kapela a zpěv. U tohoto příkladu
účinkující může ovládat, jakou úroveň
hlasitosti zpěvu slyší v poměru k mixu
kapely. Když se ovladačem stereo vyvážení
na přijímači otočí směrem doleva, účinkující
uslyší v obou uších více zpěvu; když se
ovladačem vyvážení na přijímači otočí
směrem doprava, účinkující v obou uších
uslyší více mixu kapely.*

Typická dvoukanálová
konfigurace
(Stereo)

Při typické stereo konfiguraci jsou signály z
L/1 a R/2 oddělené (nejsou smíchány). 
Účinkující slyší L/1 z levého sluchátka a R/2 z
pravého sluchátka, a prostřednictvím
ovladače stereo vyvážení na přijímači se
upraví poměr úrovní hlasitosti obou signálů.*

*V případě potřeby lze se stejným vysílačem
použít další IEM přijímače.
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AMBIENT MICROPHONE
(optional)

AMBIENT MICROPHONE
(optional)

AMBIENT MICROPHONE
(optional)

Left
(more vocals)

Right
(more band mix)

Left
(more vocals)

Right
(more band mix)

Left
(more vocals)

Right
(more band mix)

SYSTEM 1 SYSTEM 2 SYSTEM 3

STEREO RECEIVER STEREO RECEIVER

STEREO TRANSMITTER
(SYSTEM 1)

STEREO TRANSMITTER
(SYSTEM 2)

STEREO TRANSMITTER
(SYSTEM 3)

STEREO RECEIVER

MIXER

Direct OutputsA
ux

.
bezdrátový in-ear monitor systém

SYSTÉMOVÉ APLIKACE (pokračování)

Pokročilá dvoukanálová konfigurace
(Personal Mix Control s využítím direct výstupů)

Tato konfigurace umožňuje, aby každý jednotlivý člen
kapely, pomocí ovladače vyvážení na svém stereo
přijímači, ovládal poměr úrovní mixu. Otočením ovladače
stereo vyvážení na přijímači směrem doprava bude úroveň
kapely (R/2) v obou uších slyšet hlasitěji; otočením
ovladače stereo vyvážení na přijímači směrem doleva bude
v obou uších slyšet hlasitěji buď více zpěvu nebo více
nástroje dle volby (L/1). U tohoto příkladu je výstupní
smyčka použita pro posílání stejného mixu kapely do
každého IEM vysílače, čímž si ušetříte aux výstupy na
mixážním pultu k dalšímu využití.

Pokročilá dvoukanálová stereo
konfigurace
(Vícenásobné aux sendy a prostorové mikrofony)

Tato pokročilá konfigurace umožňuje vytvářet vlastní
stereo mixy s použitím jednotlivých přídavných výstupů a
IEM systémů pro každého člena kapely. Pro tento typ
konfigurace obvykle bývá vyhrazen samostatný zvukař,
který se stará o odposlechy a mixování.
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m2 in-ear monitor

M2R receiver

EP3 earphones

M2T transmitter

bezdrátový in-ear monitor systém m2 (PC 486-MC 138)

M2 je navržen tak, aby funkce profesionálního in-ear monitoringu byly dostupné všem, kteří se chtějí zbavit
problémů  spojených s podlahovými odposlechy. Systém nabízí funkci Personal Mix Control, která každému
muzikantovi na pódiu dává možnost nezávislé kontroly nad hlasitostí a mixem odposlechů prostřednictvím
jednoduše použitelných ovladačů na bodypackovém stereo přijímači M2R. Bezdrátový UHF stereo vysílač M2T
dává na výběr 100 volitelných frekvencí a je vybaven dvěma 1/4"/XLR kombinovanými vstupními konektory, do
nichž uživatelé mohou připojit line-level vstupy (například z mixážního pultu). Ačkoli je na pódiu možné použít až
10 kompletních M2 systémů současně, s jediným stereo vysílačem M2T lze na stejné frekvenci použít libovolné
množství stereo přijímačů M2R. Tyto systémy mají robustní konstrukci, aby odolaly často nevyhnutelným
nárazům během koncertování, přičemž poskytují čistý, přirozený zvuk nejen pro účely koncertních turné, ale i v
rámci pevných instalací.

M2 Bezdrátový in-ear monitor systém M2
Monitorovací systém obsahuje 1 stereo vysílač, 1 stereo přijímač a sluchátka EP3

M2R Stereo přijímač pro in-ear monitor systém M2
Personal mix control v lehkém body-packu

M2T
P.O.A. Stereo vysílač pro in-ear monitor systém M2

bezdrátový UHF vysílač (s rychlou přeladitelností) nabízí 100 uživatelem volitelných frekvencí
EP3
P.O.A. In-ear dynamická sluchátka

Inaurální dynamická sluchátka poskytují vysoce detailní zvuk a vynikající izolaci

Písmenem E, F, L nebo M přidaným za číslem daného komponentu se udává požadované frekvenční pásmo.

FUNKCE SYSTÉMU M2
• Vysoce detailní zvuk s čistým srozumitelným mixem vám umožňuje, abyste se lépe slyšeli i při nižší hlasitosti

• 100 volitelných UHF kanálů

• Až 10 systémů současně na jedno frekvenční pásmo

• Přijímač se třemi režimy: Personal Mix, stereo a mono

• Personal Mix Control vám dává možnost upravit si vlastní mix na pódiu

• Přídavný vstup nabízí možnost připojení prostorového mikrofonu, rytmické stopy nebo jiného mikrofonního či

linkového signálu

• LED kontrolky nabízí přehled o úrovni monitoringu

• XLR výstup do smyčky (true pass-through) umožňuje zapojení signálu do mixážního pultu, dalšího IEM systému

nebo nahrávacího zařízení, aniž by signál degradoval

• Nastavitelný squelch eliminuje obtíže se statickou elektřinou

• Pilot tone chrání proti RF interferencím, když je vysílač vypnutý

• Limiter (vypnutelný) pomáhá chránit sluch před nenadálými špičkami signálu

• Přenosný systém lze rychle uvést do provozu a nakonfigurovat

• Přispívá ke snížení hluku na pódiu, zlepšuje celkový mix & eliminuje zpětnou vazbu

• Na stejné frekvenci lze použít libovolné množství stereo přijímačů M2R

• Audio-Technica sluchátka se špičkovými dynamickými měniči poskytují plný frekvenční rozsah a vynikající izolaci

• Sluchátka padnou každému díky 3 velikostem pryžových náušníků a pohodlným pěnovým náušníkům

Technická data systému M2
Provozní frekvence Pásmo: Frekvenční rozsah (UHF) Počet frekvencí Pásmo: Frekvenční rozsah (UHF) Počet frekvencí

Pásmo E: 792.000 - 822.000 MHz 100 Pásmo L: 575.000 - 608.000 MHz 100
Pásmo F: 832.000 - 865.000 MHz 100 Pásmo M: 614.000 - 647.000 MHz 100

Minimální krokování frekvencí 25 kHz
Modulace FM stereo
Maximální odchylka ±40 kHz
Dynamický rozsah 90 dB (char.), A-weighted
Celkové harmonické zkreslení <1% (při 1 kHz, odchylka ±20 kHz)
Provozní dosah 100 m, char. Otevřený prostor bez rušivých signálů.
Provozní teplota -5º C až +50º C. Výkon baterií může být při velmi nízkých teplotách omezený.
Frekvenční rozsah 60 Hz až 13 kHz (±3 dB)
Simultánní použití 10 kanálů na pásmo (doporučené maximum). Pokud budete potřebovat poradit s vícekanálovým provozem nebo s 

koordinováním frekvencí, obraťte se, prosím, na svého regionálního zástupce Audio-Technica.
Přijímač
Systém přijímače Dvojitý superheterodyne převodník
Citlivost 20 dBuV (při 60 dB S/N poměru, 50 Ohmů krajní mez)
Sluchátkový výstupní konektor 3.5 mm TRS stereo jack
Výkon sluchátkového výstupu 65 mW (při 32 Ohmech)
Anténní vstup typu SMA, 50 Ohmů
Konektor Aux vstupu 3.5 mm TRS stereo jack
Baterie / Výdrž baterií 2 x 1.5V AA (nejsou součástí) / 8 hodin (alkalické) (v závislosti na typu baterie a způsobu použití)
Rozměry / Hmotnost netto 70 mm x 25 mm x 110 mm (Š x H x V) / 110 g, bez baterií
Dodávané příslušenství sluchátka EP3; nálepka frekvence; pružná anténa
Vysílač
Výstupní RF výkon 10 mW/30 mW (přepínatelný), 50 Ohmů (podle národních předpisů)
Rušivé záření Dle federálních a národních předpisů
Vstupní připojení kombinovaný konektor typu XLRF/6.3 mm stereo (1/4") - Pin 1 a objímka: Zem (Ground) - Pin 2 a špička: „+” (Hot) - Pin 3 a prstenec: „-” (Cold)

Max. vstupní úroveň pro symetrický vstup: typ XLRF/6.3 mm stereo (1/4"): +26 dBu - nesymetrický vstup: 6.3 mm (1/4") mono: +26 dBu
Výstup do smyčky: konektor typu XLRM  - Pin 1: Zem (Ground) - Pin 2: „+” (Hot) - Pin 3: „-” (Cold)
Napájení 12-18V DC, 600 mA
Anténa Připojený prut
Rozměry / Hmotnost netto 210 mm x 132 mm x 44 mm (Š x H x V)/ 870 g, bez příslušenství
Dodávané příslušenství napájecí AC adaptér (dle příslušné země); adaptéry pro montáž do racku



77

EP3 earphones

M3T transmitter

M3R receiver

m3 in-ear monitorbezdrátový in-ear monitor systém m3 (PC 488-MC 138)

Zdokonalený Audio-Technica IEM systém M3 poskytuje kompletní škálu funkcí profesionálního in-ear monitoringu, s
výběrem až 1321 frekvencí UHF kanálů a dobře čitelným informativním LCD displejem, jak na vysílači, tak i na přijímači,
pro nastavení předvoleb. Systém je vybaven všestrannou funkcí Audio-Technica Personal Mix Control, která každému
muzikantovi na pódiu dává možnost nezávislé kontroly nad hlasitostí a mixem odposlechů prostřednictvím ovladačů na
bodypackovém stereo přijímači M3R. Ačkoli je na pódiu možné použít až 16 kompletních M3 systémů současně, s jediným
stereo vysílačem M3T lze na stejné frekvenci použít libovolné množství stereo přijímačů M3R. Stereo vysílač M3T je
vybaven dvěma 1/4"/XLR kombinovanými vstupními konektory, do nichž uživatelé mohou připojit line-level vstupy
(například z mixážního pultu). Vysílač M3T nabízí také sluchátkový výstup, který umožňuje přímé monitorování vstupních
signálů vysílače.

M3 Bezdrátový in-ear monitor system M3
Monitorovací systém obsahuje 1 stereo vysílač, 1 stereo přijímač a sluchátka EP3

M3R Stereo přijímač pro in-ear monitor systém M3
Personal mix control v lehkém body-packu s podsvíceným LCD displejem

M3T
P.O.A. Stereo vysílač pro in-ear monitor systém M3

bezdrátový UHF vysílač (s rychlou přeladitelností) nabízí až 1321 uživatelem volitelných frekvencí a LCD displej
EP3
P.O.A. In-ear dynamická sluchátka

Inaurální dynamická sluchátka poskytují vysoce detailní zvuk a vynikající izolaci

Písmenem E, F, L nebo M přidaným za číslem daného komponentu se udává požadované frekvenční pásmo.

FUNKCE SYSTÉMU M3
• Vysoce detailní zvuk s čistým srozumitelným mixem umožňuje umělcům, aby se slyšeli čistě i při nižší hlasitosti

• Až 1321 frekvenčně volitelných UHF kanálů s automatickým frekvenčním scanováním

• Až 16 systémů současně na jedno frekvenční pásmo

• Přijímač se třemi režimy: Personal Mix, stereo a mono

• Personal Mix Control vám dává možnost upravit si vlastní mix na pódiu

• Podsvícený informativní LCD displej nabízí přístup k jednotlivým menu pro nastavení předvoleb

• XLR výstup do smyčky (true pass-through) umožňuje zapojení signálu do mixážního pultu, dalšího IEM systému

nebo nahrávacího zařízení, aniž by signál degradoval

• Nastavitelný squelch eliminuje obtíže se statickou elektřinou

• Odnímatelná anténa na vysílači

• Sluchátkový monitor na vysílači

• Pilot tone chrání proti RF interferencím, když je vysílač vypnutý

• Multi-level limiter (vypnutelný) pomáhá chránit sluch před nenadálými špičkami signálu

• Přenosný systém lze rychle uvést do provozu a nakonfigurovat

• Přispívá ke snížení hluku na pódiu, zlepšuje celkový mix & eliminuje zpětnou vazbu

• Na stejné frekvenci lze použít libovolné množství stereo přijímačů

• Audio-Technica sluchátka se špičkovými dynamickými drivery poskytují plný frekvenční rozsah a vynikající izolaci

• Sluchátka padnou každému díky 3 velikostem pryžových náušníků a pohodlným pěnovým náušníkům

• Přídavný vstup nabízí možnost připojení prostorového mikrofonu, rytmické stopy nebo mikrofonního či

linkového signálu

Technická data systému M3
Provozní frekvence Pásmo: Frekvenční rozsah (UHF) Počet frekvencí Pásmo: Frekvenční rozsah (UHF) Počet frekvencí

Pásmo  E: 792.000 - 822.000 MHz 1280 Pásmo  L: 575.000 - 608.000 MHz 1321
Pásmo  F: 832.000 - 865.000 MHz 1280 Pásmo  M: 614.000 - 647.000 MHz 1321

Minimální krokování frekvencí 25 kHz
Modulace FM stereo
Maximální odchylka ±40 kHz
Dynamický rozsah 90 dB (char.), A-weighted
Celkové harmonické zkreslení <1% (při 1 kHz, odchylka ±20 kHz)
Provozní dosah 100 m, char., Otevřený prostor bez rušivých signálů.
Provozní teplota -5º C až +50º C. Výkon baterií může být při velmi nízkých teplotách omezený.
Frekvenční rozsah 60 Hz až 13 kHz (±3 dB)
Simultánní použití 16 kanálů na pásmo (doporučené maximum). Pokud budete potřebovat poradit s vícekanálovým provozem nebo s koordinováním 

frekvencí, obraťte se, prosím, na svého regionálního zástupce Audio-Technica.

Přijímač
Systém přijímače Dvojitý superheterodyne převodník
Citlivost 20 dBuV (při 60 dB S/N poměru, 50 Ohmů krajní mez)
Sluchátkový výstupní konektor 3.5 mm TRS stereo jack
Výkon sluchátkového výstupu 65 mW (při 32 Ohmech)
Anténní vstup typu SMA, 50 Ohmů
Konektor Aux vstupu 3.5 mm TRS stereo jack
Baterie / Výdrž baterií 2 x 1.5V AA (nejsou součástí) / 8 hodin (alkalické) (v závislosti na typu baterie a způsobu použití)
Rozměry / Hmotnost netto 70 mm x 25 mm x 110 mm (Š x H x V) / 133 g, bez baterií
Dodávané příslušenství sluchátka EP3; nálepka frekvence; pružná anténa

Vysílač
Výstupní RF výkon 10 mW/50 mW (přepínatelný), 50 Ohmů (podle národních předpisů)
Rušivé záření Dle federálních a národních předpisů
Vstupní připojení kombinovaný konektor typu XLRF/6.3 mm stereo (1/4") - Pin 1 a objímka: Zem (Ground) - Pin 2 a špička: „+“ (Hot) - Pin 3 a prstenec: „-“ (Cold)
Maximální vstupní úroveň pro symetrický vstup: typ XLRF /6.3 mm stereo (1/4"): +26 dBu – nesymetrický vstup: 6.3 mm (1/4") mono: +26 dBu
Výstup do smyčky konektor typu XLRM - Pin 1: Zem (Ground) - Pin 2: „+“ (Hot) - Pin 3: „-“ (Cold)
Napájení 12-18V DC, 600 mA
Sluchátkový výstupní konektor 6.3 mm (1/4") TRS stereo jack
Výkon sluchátkového výstupu 120 mW (při 32 Ohmech)
Anténa BNC, 50 Ohmů
Rozměry / Hmotnost netto 210 mm x 132 mm x 44 mm (Š x H x V) / 930 g, bez příslušenství
Dodávané příslušenství Napájecí AC adaptér (dle příslušné země); adaptéry pro montáž do racku, pružná anténa
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1800 series

ATW-R1820

ATW-R1810

dvoukanálový E.N.G. UHF bezdrátový systém (PC 465-MC 130)

Systémy série 1800 jsou navrženy pro všechny druhy aplikací, kdy je vyžadován přenosný přijímač, např. pro
reportáže a televizní přenosy odborně označované jako Electronic News Gathering (E.N.G.), ale i pro jiné
aplikace. 
• Vysoce kompaktní přijímač, který se snadno připevní ke kameře pomocí přiloženého držáku typu Velcro.
• Příjem UHF pásma s až 996 frekvencemi volitelnými po 25 kHz krocích
• Automatické frekvenční scanování pro snadný výběr otevřených kanálů
• Umlčovací (squelch) systém Tone Lock™ eliminuje interference, když je vysílač vypnutý
• Výstup pro sluchátkový odposlech s nezávislým ovládáním výstupní úrovně
• Indikátor stavu baterií
• Tlačítka pro snadný výběr frekvence
• Funkce True Diversity osvobozuje od starostí se slábnutím signálu
• Podsvícený LCD displej s ukazateli frekvence a stavu baterií
• Indikátory Antenna a AF Peak
• Snadné uživatelské ovládání
• Čistá a přirozená kvalita zvuku

PŘIJÍMAČ SÉRIE 1800

ATW-R1820 
Dvoukanálový přijímač
Tento systém je vybaven duálním přijímačem, který se skládá ze dvou nezávislých kanálů v jednom zařízení. To
umožňuje souběžný provoz dvou mikrofonů, které je pro usnadnění provozu možné míchat již v přijímači a není
tak potřeba žádné další vybavení.
• Dva nezávislé symetrické výstupy (pro každý výstup můžete funkci přiřazovat nezávisle)

ATW-R1810 
Jednokanálový přijímač
• Symetrický výstup přijímače umožňuje připojení k symetrickému mikrofonnímu-level vstupu na kameře,

mixážním pultu nebo zesilovači

Tech. parametry přijímače ATW-R1820 ATW-R1810
Přijímací systém True Diversity True Diversity
Potlačení odrazů >50 dB >50 dB
Poměr odstup signál/šum 104 dB při odchylce 30kHz (A-weighted), max. 104 dB při odchylce 30kHz (A-weighted), max.

modulace 37 kHz modulace 37 kHz
Celkové harmonické zkreslení <1% (odchylka ±10 kHz při 1 kHz) <1% (odchylka ±10 kHz při 1 kHz)
Citlivost 25 dBμV, (S/N 60 dB při odchylce 5 kHz, A-weighted) 25 dBμV, (S/N 60 dB při odchylce 5 kHz, A-weighted)
Audio výstup (symetrický) 27 mV (při 1 kHz odchylka ±5 kHz) 27 mV (při 1 kHz odchylka ±5 kHz)
Výstupní konektor 3-pinový mini XLR (typ TA3M) 3-pinový mini XLR (typ TA3M)
Výstup pro sluchátkový odposlech 35 mW max., 32  zatížení (na kanál) 35 mW max., 32  zatížení (na kanál)
Jack sluchátkového odposlechu 3.5 mm TRS, signály na špičce i na prstenci 3.5 mm TRS, signály na špičce i na prstenci
Externí napájení 12V DC, 500 mA 12V DC, 500 mA
Baterie (nejsou součástí dodávky) šest 1.5V AA alkalických čtyři 1.5V AA alkalické
Životnost baterií
Dvoukanálový / jednokanálový provoz 6 hodin* / 10 hodin* Jednokanálový provoz 10 hodin*
* záleží na typu baterie a zvoleném typu provozu
Rozměry 85 mm x 133 mm x 36 mm (Š x  V  x  H) 75 mm x 125 mm x 32 mm (Š x V x H)
Hmotnost netto (bez baterií) 425 gramů 300 gramů
Dodávané příslušenství dvě pružné UHF antény; dva 45 cm output dvě pružné UHF antény; jeden 45 cm output kabel s konektory

kabely TA3F na XLRM; pouzdro na opasek; velcro TA3F na XLRM; pouzdro na opasek; velcro

Kompletní systém
UHF provozní frekvence

Pásmo C: 541.500 až 566.375 MHz
Pásmo D: 655.500 až 680.375 MHz
Pásmo E: 795.500 až 820.000 MHz
Pásmo F: 840.125 až 864.875 MHz

Počet provozních frekvencí 981 – 996 celkem pro pásmo
Frekvenční stabilita ±0.005%, frekvence sychchronizovaná 

fázovým závěsem (PLL)
Modulace FM
Dosah 100 m
Rozsah provozních teplot – 5°C až 45°C
Frekvenční rozsah 70 Hz až 15 kHz
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1800 series

ATW-T1802

ATW-T1801

dvoukanálový E.N.G. UHF bezdrátový systém (PC 465-MC 130)

VYSÍLAČ SÉRIE 1800
ATW-T1801 

Body-pack vysílač UniPak™ 
ATW-T1802 

Zásuvný vysílač zásuvný vysílač má XLR konektor s pojistnou maticí pro připojení dynamických nebo
kondenzátorových mikrofonů 

SADY SYSTÉMŮ SÉRIE 1800
ATW-1824

Dvoukanálový UHF bezdrátový mikrofonní systém včetně body-pack vysílačů
ATW-R1820 Dvoukanálový přijímač
Dva ATW-T1801 bodypack vysílače UniPak™

ATW-1822
Dvoukanálový UHF bezdrátový mikrofonní systém včetně zásuvných vysílačů
ATW-R1820 Dvoukanálový přijímač
Dva ATW-T1802 zásuvné vysílače

ATW-1826
Dvoukanálový UHF bezdrátový mikrofonní systém včetně bodypack a zásuvného vysílače
ATW-R1820 Dvoukanálový přijímač
ATW-T1801 Body-pack vysílač UniPak™
ATW-T1802 Zásuvný vysílač

ATW-1812
Jednokanálový UHF bezdrátový mikrofonní systém včetně zásuvného vysílače
ATW-R1820 Dvoukanálový přijímač
ATW-T1802 Zásuvný vysílač

ATW-1814
Jednokanálový UHF bezdrátový mikrofonní systém včetně body-pack vysílače
ATW-R1820 Dvoukanálový přijímač
ATW-T1801 Body-pack vysílač UniPak™

Pokud budete používat vysílač ATW-T1801 a další bezdrátové Audio-Technica UniPak™ vysílače, přečtěte si o
Wireless Essentials® (strana 89 - 91).

Komponenty bezdrátových systémů série 1800 a 3000 jsou vzájemně kompatibilní.*

Písmenem C, D, E nebo F přidaným za číslem daného komponentu se udává požadované frekvenční pásmo.

*Poznámka: Bezdrátové systémy série 1800 pracují na frekvencích v pásmu UHF, volitelných v krocích po 25 kHz,
takže tyto vysílače a přijímače nabízejí až 996 volitelných frekvencí (v závislosti na frekvenčním
pásmu).Komponenty sérií 1800 a 3000 jsou vzájemně kompatibilní, avšak vzhledem k tomu, že
vysílače a přijímače ze série 3000 pracují pouze s 200 programovatelnými frekvencemi, systém
složený dohromady z komponent obou sérií bude fungovat pouze s 200 programovatelnými
frekvencemi dle komponentu ze série 3000. Přesvědčte se, že jste pro každý pár vysílač/přijímač
nastavili vlastní identickou frekvenci.

ATW-T1801 vysílač
Výstupní RF výkon High: 30 mW; Low: 10 mW, nominální
Rušivé vyzařování Dle nařízení R&TTE
Dynamický rozsah >105 dB, A-weighted
Vstupní připojení vysokoimpedanční, nízkoimpedanční, bias
Barva špičky antény Pásmo C: modrá

Pásmo D: zelená
Pásmo E: černá
Pásmo F: šedá

Baterie (nedodávají se) Dvě alkalické 1,5V AA
Životnost baterií Přibližně 6 hodin (High) nebo 8 hodin (Low), závisí na typu baterie a způsobu použití
Rozměry 66 mm  x 87 mm x 24 mm (š x v x h)
Hmotnost (bez baterií) 80 g

ATW-T1802 Zásuvný vysílač
Výstupní RF výkon High: 30 mW; Low: 10 mW, nominální
Rušivé vyzařování Dle nařízení R&TTE
Dynamický rozsah >105 dB, A-weighted
Vstupní připojení 3-pinový XLRF s pojistkou
Napájení mikrofonu Kompatibilní s kondenzátorovými mikrofony určenými pro 

provoz na Phantomové napájení 12V nebo méně 
Baterie (nedodávají se) Dvě alkalické 1,5V AA
Životnost baterií Přibližně 6 hodin (High) nebo 8 hodin (Low),

závisí na typu baterie a způsobu použití
Rozměry 40 mm  x 111 mm x 40 mm (š x v x h)
Hmotnost (bez baterií) 199 g
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AEW-T3300AEW-T5400

AEW-T6100AEW-T4100
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bezdrátové vysílače artist elite®( PC 480-MC 130 )

• Všechny bezdrátové vysílače mají robustní a ergonomické kovové korpusy, jsou programovatelné, mají snadné
ovládání a přepínatelný výkon 10/35 mW

• Všechny komponenty mají pět presetů přednastavených konfigurací, kam lze ukládat vlastní presety s
vlastními názvy

• Veškeré komponenty se napájejí ze 2 baterií AA 1,5 V

BEZDRÁTOVÉ VYSÍLAČE UHF SÉRIE ARTIST ELITE (4000 & 5000)

AEW-T5400
Vysílač UHF s kardioidním, širokomembránovým kondenzátorovým mikrofonem
Včetně držáku na stojan AT8456a. Stejný systém jako AE5400 (využívající systém s širokou membránou jako
AT4050).

AEW-T3300
Vysílač UHF s kardioidním kondenzátorovým mikrofonem
Včetně držáku na stojan AT8456a. Stejný systém jako AE3300 (používaný u legendární AT4033).

AEW-T4100
Vysílač UHF s kardioidním dynamickým mikrofonem
Včetně držáku na stojan AT8456a.
Stejný systém jako AE4100.

AEW-T6100
Vysílač UHF s hyperkardioidním dynamickým mikrofonem
Včetně držáku na stojan AT8456a.
Stejný systém jako AE6100.

AEW-T5400:
Stejná mikrofonní vložka  s

širokou membránou jako u

AT4050.

AEW-T3300:
Stejná mikrofonní vložka

jako u legendární AT4033.

Katherine Jenkins, 
mladá velšská sopranistka 

zpívající do AEW-T5400
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AEW-T1000

artist elite® vysílač UniPak (PC 480-MC 130 )

VYSÍLAČ UniPak™ 4000/5000
AEW-T1000

Vysílač UHF UniPak™
Kompatibilní s vybavením pro bezdrátové aplikace 
Masivní a ergonomický kovový korpus.
Včetně výměnných spirálových a pružných prutových antén. Třípolohový posuvný kryt omezuje
požadovaný přístup k ovládání: 1) neomezený přístup, 2) pouze tlačítko Power/Mute a 3) žádný přístup.
Dva způsoby uchycení opaskové klipsny.

Viz str. 89-91, Wireless Essentials® Mikrofony pro bezdrátové systémy. Pro všechny bodypack vysílače
bezdrátových systémů Audio-Technica UniPak™

Technická data AEW-T1000 UniPak™ Handheld vysílače
Vysokofrekvenční výkon Hi-35 mW, Low-10 mW Hi-35 mW, Low-10 mW
Dynamický rozsah ≥110 dB, A-weighted ≥110 dB, A-weighted
Baterie (nedodávají se) Dvě alkalické 1.5 V AA Dvě alkalické 1.5 V AA  
Životnost baterií Přibližně 8 hod. (High) - 10 hod. (Low) Přibližně 6 hod. (High) - 8 hod. (Low)

Vysílač AEW-T1000 na opasku hráče curlingu, jako součást 44 kanálové sestavy instalované během Zimních olympijských her 2006. 
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AEW-R5200

Vestavěné eternetové rozhraní s přiloženým softwarem na CD umožňují monitorování a řízení
systémových parametrů, operace se provádějí z připojeného počítače.

bezdrátové přijímače artist elite® 
( PC 480-MC 130 )

PŘIJÍMAČE SÉRIE 5000 - SPOLEHLIVÝ DIVERZITNÍ SYSTÉM UHF S RYCHLOU
PŘELADITELNOSTÍ BEZDRÁTOVÉ SYSTÉMY S POČÍTAČOVÝM ROZHRANÍM
• dva nezávislé přijímací kanály v jednom systému

• 200 volitelných kanálů v pásmu UHF a příjem True Diversity, který zajišťuje spolehlivý chod bez interferencí

• obvod Dual Compander zpracovává odděleně vysoké a hluboké frekvence pro zajištění nekompromisní audio
kvality

• moderní digitální umlčovací (squelch) obvod Tone Lock™ účinně blokuje systém proti vysokofrekvenčním
rozptylovým polím, digitálně dekódovaný signál rovněž komunikuje s vysílacími údaji na displeji přijímače

• propojení a koordinace více přijímačů AEW prostřednictvím datového kabelu a/nebo vestavěného eternetového
počítačového rozhraní

• doplněk IntelliScan™ automaticky vyhledává a nastavuje nejvhodnější
frekvence na všech propojených přijímačích

• součástí přijímače je zabudované eternetové rozhraní pro monitorování
a řízení systémových parametrů (včetně softwaru)

AEW-R5200
Dvojitý diverzitní přijímač UHF s rychlou přeladitelností a 
eternetovým připojením
Včetně CD-ROM se softwarem

Viz str. 92-93 Příslušenství pro bezdrátové systémy

Technická data přijímače AEW-R5200
Přijímací systém True Diversity
Potlačení odrazů char. 60 dB 
Odstup: signál/šum 115 dB při odchylce 40 kHz (IEC weighted), maximum modulace 75 kHz
Celkové harmonické zkreslení ≤1% (odchylka 10 kHz při 1 kHz)
Citlivost 20 dBμV (S/N 60 dB při odchylce 5 kHz, IEC weighted)
Audio výstup (přep. ATTN na ”0“) Nástroj : 50 mV (při 1 kHz, odchylka ± 5 kHz, zátěž 10 k )

Mikrofon : 25 mV (při 1 kHz, odchylka ± 5 kHz, zátěž 10 k ) Oba výstupy jsou symetrické  s transformátorem
Atenuátor audio výstupu (ATTN) Třípolohový přepínač: 0/-6/-12 dB
Výstupní konektor Mikrofon (symetrický) : XLRM-type

Nástroj (symetrický) : 1/4” (6.3 mm) TRS jack
Externí zamutování 1/4” (6.3 mm) TRS jack
Výstup pro sluchátka Konektor : 1/4” (6.3 mm) TRS (“stereo”) jack

Výst.výkon : 10 mW + 10 mW do 32  (při 1 kHz, odchylka ± 15 kHz), max.výkon 220 + 220 mW do 32 
Počítačové rozhraní Eternet 10BaseT, konektor RJ45, příslušný sofware k dispozici na CD-ROM
Rozměry 482 mm x 44 mm x 275.5 mm (š x v x h)
Hmotnost (bez příslušenství) 4.0 kg
Dodávané příslušenství Odpojitelný napájecí kabel IEC, dvě pružné půlvlnné antény UHF, propojovací kabel;

průchozí AC kabel IEC; kabely a konektory pro čelní montáž antény;
CD-ROM se softwarem; 
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AEW-R4100

bezdrátové přijímače artist elite® 
( PC 480-MC 130 )

PŘIJÍMAČE SÉRIE 4000 SPOLEHLIVÉ DIVERZITNÍ BEZDRÁTOVÉ 
SYSTÉMY UHF S RYCHLOU PŘELADITELNOSTÍ
• 200 volitelných kanálů v pásmu UHF a příjem True Diversity, který zajišťuje spolehlivý provoz bez interferencí
• obvod Dual Compander zpracovává odděleně vysoké a hluboké frekvence pro zajištění nekompromisní audio

kvality
• moderní digitální umlčovací (squelch) obvod Tone Lock™ účinně blokuje systém proti vysokofrekvenčním

rozptylovým polím; digitálně dekódovaný signál rovněž komunikuje s vysílacími údaji na displeji přijímače
• propojení a koordinace více přijímačů AEW prostřednictvím datového kabelu; dají se propojit i s přijímači série

5000
• doplněk IntelliScan™ automaticky vyhledává a nastavuje nejvhodnější frekvence na všech propojených

přijímačích

AEW-R4100
Rychle přeladitelný diverzitní přijímač UHF 

PŘÍSLUŠENSTVÍ (PC 458-MC 140)

AT8628B
Sada pro montáž dvou přijímačů AEW-R4100 do 19“ racku

Viz str. 92-93. Příslušenství pro bezdrátové systémy

Přehled technických dat systémů série 4000 a 5000
Pracovní frekvence UHF

Pásmo F (Velká Británie) 840,125 až 864,875 MHz
Pásmo E (evropský kontinent) 795,500 až 820,000 MHz

Pásmo C (Pouze na objednávku) 541,500 až 566,375 MHz
Pásmo D (Pouze na objednávku) 655, 500 až 680,375 MHz

Počet kanálů celkem 200
Frekvenční stabilita ±0.005%, frekvence synchronizovaná fázovým závěsem (PLL)
Modulace FM
Dosah 100 m  typ.
Frekvenční rozsah 70 Hz až 15 kHz

Technická data přijímače AEW-R4100
Přijímací systém True Diversity
Potlačení odrazů 60 dB char.
Odstup: signál/šum 115 dB při odchylce 40 kHz (IEC weighted), maximum modulace 75 kHz 
Celkové harmonické zkreslení ≤1% (odchylka 10 kHz při 1 kHz)
Mezifrekvence 65,75 MHz, 10,7 MHz
Citlivost 20 dBμV (S/N 60 dB při odchylce 5 kHz, IEC weighted)
Audio výstup (přep. ATTN na ”0“) Nástroj : 50 mV (při 1kHz, odchylka ±5 kHz, zátěž 10 k )

Mikrofon : 25 mV (při 1kHz, odchylka ±5 kHz, zátěž 10 k )
Atenuátor audio výstupu (ATTN) Třípolohový přepínač: 0/–6/–12 dB
Rozměry 211 mm x 44 mm x 235 mm (š x v x h)
Hmotnost bez příslušenství 1,7 kg
Dodávané příslušenství Dvě pružné půlvlnné antény UHF; propojovací kabel; odpojitelný kabel IEC; příslušenství pro montáž do racku
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ATW-T371ATW-T341

ATW-T310

diverzitní bezdrátové systémy UHF s rychlou přeladitelností (PC 468-MC 120 )

Pro uživatele moderní bezdrátové techniky je nejnovější série 3000A nepochybně dalším krokem
kupředu. Jedná se o naprosto dokonalý diverzitní systém UHF s 200 kanály pro široký rozsah aplikací včetně
živých koncertů, pevných instalací, veřejných institucí či ozvučení kostelů.

Nový přijímač ATW-R3100A přináší nesporné výhody nejen díky nové špičkové konstrukci systému
filtrování, ale také vzhledem ke dvojité nezávislé diverzitě a k moderní technologii půlvlnné antény od A-T –
dosahuje se tak maximálního využití simultánní frekvence i rozsahu. Nová funkce frekvenčního scanování
umožňuje automatické přiřazení volného kanálu. Všechny komponenty série 3000A mají snadné ovládání
pro rychlý a snadný přístup k většině důležitých funkcí během nastavování i během provozu. Systém je
kompatibilní s kompletní řadou mikrofonů a příslušenství pro bezdrátové systémy (Wireless Essentials®).

VYSÍLAČE SÉRIE 3000A

ATW-T310
ATW-T310 Vysílač série 3000A UniPak™

Informace o používání ATW-T310 a ostatních bezdrátových vysílačů Audio-Technica UniPak™ najdete na
straně 89 a 91.

ATW-T341
Handheld vysílač série 3000A s kardioidním dynamickým mikrofonem
Stejná mikrofonní hlava jako u AE4100.

ATW-T371
Handheld vysílač série 3000A s kardioidním kondenzátorovým mikrofonem
Stejná mikrofonní hlava jako u ATM710.

• ATW-T371 je nejnovějším přírůstkem do rodiny výrobků série 3000A. Jeho kardioidní směrová
charakteristika účinně eliminuje zpětnou vazbu, takže pokud na pódiu od mikrofonu žádáte vysokou
spolehlivost a bohaté zvukové možnosti, bude pro vás jasnou volbou.

Technická data Vysílač ATW-T310 UniPak™ Handheld vysílač ATW-T341 - ATW-T371
Výstupní RF výkon High : 30mW, Low : 10mW 10mW nominální
Dynamický rozsah ≥110 dB, A-weighted ≥110 dB, A-weighted
Mikrofonní systém ATW-T341 Dynamický-kardioida  

ATW-T371 Kondenzátorový-kardioida
Baterie (nedodávají se) Dvě alkalické 1,5V AA Dvě alkalické 1,5V AA
Životnost baterií   cca 6 hodin (High) ; 8 hodin (Low)   cca 8 hodin
Rozměry 66 mm x 87 mm x 24 mm (š x v x h) délka 237 mm – průměr 48 mm
Hmotnost (bez baterií)  80g 280 g
Dodávané příslušenství mikrofonní držák na stojan AT8456a Quiet-Flex™
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ATW-T341

ATW-3141A

ATW-T310

ATW-R3100A

ATW-R3100A

ATW-3110A

diverzitní bezdrátové systémy UHF s rychlou přeladitelností (PC 468-MC 120 )

PŘIJÍMAČ SÉRIE 3000A

ATW-R3100A
Diverzitní přijímač UHF pro 200 frekvencí s funkcí scanování, která umožňuje automatické
přiřazení kanálu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ (PC 458-MC 140)

AT8630 Sada pro montáž dvou přijímačů série 3000A do 19” racku

ATW-RM1
Sada hardware k montáži do racku pro bezdrátové systémy Audio-Technica ze sérií  2000 a
3000 a pro anténní distribuční systém ATW-DA49.
Umožňuje montáž půlrackového přijímače nebo distribučního systému do 19" racku; antény lze
pro lepší příjem umístit dopředu.

Obsah: • Rack konzole dlouhá
• Rack konzole krátká
• Dva BNC bulkhead konektory včetně hardware pro montáž
• Dva 86 cm kabely BNC na BNC

SYSTÉMY SÉRIE 3000A (PC 458-MC 140)

ATW-3141A
Systém s handheld vysílačem 
• handheld vysílač ATW-T341 s dynamickým

mikrofonem AE4100
• přijímač ATW-R3100A

ATW-3171A
Systém s handheld vysílačem
• handheld kondenzátorový mikrofon ATW-

T371 s kondenzátorovou kapslí ATM710
• přijímač ATW-R3100A

ATW-3110A
Systém série 3000A UniPak™
• přijímač ATW-R3100A
• vysílač ATW-T310 UniPak™

ATW-3110A/G
Systém série 3000A UniPak™ pro kytaru 
• s nástrojovým kabelem ATGcW
• vysílací systém ATW-3110A UniPak™

ATW-3110A/P
Systém UniPak™ s mikrofonem
AT829cW
• miniaturní kardioidní kondenzátorový

mikrofon AT829cW
• vysílací systém ATW-3110A UniPak™

ATW-3110A/P1
Systém UniPak™ s mikrofonem
AT899cW
• subminiaturní všesměrový kondenzátorový

mikrofon AT899cW
• vysílací systém ATW-3110A UniPak™

ATW-3110A/P2
Systém UniPak™ s mikrofonem
AT831aW 
• miniaturní kardioidní kondenzátorový

mikrofon AT831aW
• vysílací systém ATW-3110A UniPak™

ATW-3110A/P3
Systém UniPak™ s mikrofonem
MT838cW
• klopový všesměrový kondenzátorový

mikrofon MT838cW
• vysílací systém ATW-3110A UniPak™

ATW-3110A/H
Systém UniPak™ s mikrofonem
PRO8HEcW
• hlavový hyperkardioidní dynamický mikrofon

PRO8HecW
• vysílací systém ATW-3110A UniPak™

ATW-3110A/HC1
Systém UniPak™ s mikrofonem
ATM75cW
• hlavový kardioidní kondenzátorový mikrofon

ATM75cW
• vysílací systém ATW-3110A UniPak™

ATW-3110A/HC2
Systém UniPak™ s mikrofonem
ATM73cW
• profesionální hlavový kardioidní

kondenzátorový mikrofon ATM73cW
• vysílací systém ATW-3110A UniPak™

Technická data přijímače ATW-R3100A
Přijímací systém True Diversity
Potlačení odrazů nominální 60 dB, minimální 55 dB
Odstup: signál/šum 110 dB při odchylce 35 kHz (IEC-weighted), max.modulace 75 kHz
Celkové harmonické zkreslení ≤1% (odchylka 10 kHz při 1 kHz)
Citlivost 24 dBμV (S/N 60 dB při odchylce 5 kHz, IEC-weighted)
Audio výstup Nesymetrický: 50 mV (zátěž 10 k ), 1/4”  jack

Symetrický: 32 mV (zátěž 10 k ), XLRM
Rozměry 210 mm x 49 mm x 176 mm (š x v x h)
Hmotnost 1,1 kg 
Dodávané příslušenství Dvě pružné antény UHF, sada pro montáž do racku
Volitelné příslušenství sada AT8630 pro montáž dvou ATW-R3100 do racku

Technická data celého systému
Provozní frekvence pro EU UHF – 795,500 MHz až 820,000 MHz
Provozní frekvence pro UK UHF – 840,125 MHz až 864,875 MHz
Počet kanálů celkem 200 
Frekvenční stabilita ±0.005%, frekvence synchronizovaná fázovým závěsem (PLL)
Modulace FM
Dosah 100 m (300’) char.
Frekvenční rozsah 70 Hz až 15 000 Hz
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ATW-T220

ATW-T210

diverzitní bezdrátové systémy UHF s rychlou přeladitelností ( PC 466-MC 120 )

Inovovaná série 2000 bezdrátových systémů Audio-Technica přináší profesionální výkon, jaký v této třídě dosud
nebylo možné slyšet. Snadné nastavování, automatické scanování a další pokročilé bezdrátové funkce jsou díky
této průlomové sérii Audio-Technica dostupnější víc než kdy dříve. Automatické frekvenční scanování –
standardně u všech bezdrátových přijímačů série 2000 – stiskem tlačítka vyhledává a nastavuje nejvhodnější
kanál. Těm, kteří používají více bezdrátových systémů současně, série 2000 nabízí další snadno použitelnou
výhodu: všech jeho 10 kanálů lze použít dohromady – čímž se eliminují zmatky ve skupinách frekvencí i ostatní
problémy spojené s koordinováním frekvencí.

JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SÉRIE 2000

ATW-T210
Vysílač série 2000 UniPak™

ATW-T220
Handheld vysílač s jednosměrným dynamickým mikrofonem série 2000

ATW-R2100
Diverzitní přijímač UHF 

PŘÍSLUŠENSTVÍ (PC 458-MC 140)

AT8630
Sada pro montáž dvou přijímačů ATW-R2100 do 19“ racku

ATW-RM1
Sada hardware k montáži do racku pro bezdrátové systémy Audio-Technica ze sérií i 2000 
a 3000 a pro anténní distribuční systém ATW-DA49.

Technická data Vysílač ATW-T210 UniPak™ Handheld vysílač ATW-T220
Výstupní RF výkon 10 mW 10 mW 
Mikrofonní systém Dynamický, jednosměrový
Baterie (nedodávají se) Dvě alkalické 1,5V AA Dvě alkalické 1,5V AA 
Životnost baterií Přibližně 9 hod. Přibližně 9 hod. 
Rozměry 66 mm x 92,3 mm x 22,5 mm (š x v x h) délka 229 mm – max. průměr 53,5 mm
Hmotnost (bez baterií) 80 g 221 g
Dodávané příslušenství mikrofonní držák na stojan AT8456a 
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ATW-T210

ATW-R2100

ATW-T220

ATW-2120

ATW-R2100

ATW-2110   

système sans fil UHF, scan automatique des fréquences (PC 466-MC 120 )

• po stisknutí příslušného tlačítka vyhledá automatické frekvenční scanování nejvhodnější kanál

• uživatel má k dispozici až 10 vybraných kanálů, kompatibilita se v různých zemích liší

• diverzitní operace vybírá bez výpadku lepší signál z obou sekcí přijímače

• moderní umlčovací (squelch) obvod Tone Lock™ účinně blokuje systém proti interferencím

• kompaktní, půlrackový přijímač v kovovém provedení se snadným ovládáním a displejem LCD doplněným
indikátory RF a AF

• přepínač odzemnění pomáhá eliminovat slyšitelný brum způsobený zemní smyčkou mezi zvukovým
systémem a přijímačem

• handheld vysílač ATW-T220 je osazen mikrofonní vložkou  PRO41 s kompaktním zvukem a zvýšenou
odolností proti zpětné vazbě

ATW-2120
Systém s handheld vysílačem série 2000
• handheld vysílač ATW-T220 s dynamickým mikrofonem
• přijímač ATW-R2100

ATW-2110
Systém série 2000 UniPak™
• vysílač ATW-T210 UniPak™
• přijímač ATW-R2100

ATW-2110/G
Systém série 2000 UniPak™ pro kytaru
• s nástrojovým kabelem AT-GcW
• vysílací systém ATW-2110 UniPak™

ATW-2110/P
Systém UniPak™ s AT829cW
• miniaturní kardioidní kondenzátorový mikrofon AT829cW
• vysílací systém ATW-2110 UniPak™

ATW-2110/P1
Systém UniPak™ s AT899cW
• subminiaturní všesměrový kondenzátorový mikrofon AT899cW
• vysílací systém ATW-2110 UniPak™

ATW-2110/P2
Systém UniPak™ s AT831aW
• miniaturní kardioidní kondenzátorový mikrofon AT831aW
• vysílací systém ATW-2110 UniPak™

ATW-2110/P3
Systém UniPak™ s MT838cW
• všesměrový kondenzátorový mikrofon MT838cW
• vysílací systém ATW-2110 UniPak™

ATW-2110/H
Systém UniPak™ s PRO8HEcW
• hlavový hyperkardioidní dynamický mikrofon PRO8HEcW
• vysílací systém ATW-2110 UniPak™

ATW-2110/HC1
Systém UniPak™ s ATM75cW
• hlavový kardioidní kondenzátorový mikrofon ATM75cW
• vysílací systém ATW-2110 UniPak™

ATW-2110/HC2
Systém UniPak™ s ATM73cW
• profesionální hlavový kardioidní kondenzátorový mikrofon ATM73cW
• vysílací systém ATW-2110 UniPak™

Technická data přijímače ATW-R2100
Přijímací systém Zdvojené nezávislé přijímače,automatické diverzitní přepínání
Potlačení odrazů nominální 55 dB, minimální 50 dB
Odstup: signál/šum >100 dB při odchylce 40 kHz (A-weighted), maximální modulace 40 kHz
Celkové harmonické zkreslení ≤1% (odchylka 10 kHz při 1 kHz)
Citlivost 20 dBμV (S/N 60 dB při odchylce 5 kHz, IEC-weighted)
Audio výstup Nesymetrický : 25 mV (zátěž 100 kΩ), 1/4” jack

Symetrický : 12,5 mV (zátěž 100 kΩ), XLRM
Rozměry 210 mm x 44 mm x 162.2 mm (š x v x h)
Hmotnost 1,0 kg
Dodávané příslušenství Dvě pružné antény UHF, sada pro montáž do racku, síťové adaptéry
Volitelné příslušenství Sada AT8630 pro montáž dvou ATW-R2100 do racku

Technická data celého systému
Provozní frekvence E UHF - 795,000 MHz až 820,000 MHz
Provozní frekvence F UHF - 840,000 MHz až 865,000 MHz

Počet kanálů celkem 10
Frekvenční stabilita ±0.005%, frekvence synchronizovaná fázovým závěsem (PLL)
Modulace FM
Dosah 100 m (300’) char.
Frekvenční rozsah 100 Hz až 15 000 Hz
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700 series

ATW-R700

ATW-T702

ATW-T701

bezdrátové systémy série 700 (PC 473-MC 110)

Bezdrátový systém Audio-Technica série 700 nabízí profesionální výkon a kvalitní zvuk, nesrovnatelný s
ostatními systémy v jeho třídě. Tyto snadno ovladatelné bezdrátové systémy mají osm volitelných frekvenčně-
koordinovaných kanálů, diverzitní funkci pro zvýšený rozsah/spolehlivost, automatické frekvenční scanování,
umlčovací (squelch) obvod ToneLock™ atd. Systémy série 700 jsou vybaveny tak, že můžete volit z handheld,
hlavových nebo klopových mikrofonů, nebo si vybrat systém navržený pro zavěšení na kytaru. Při aplikacích
většího počtu mikrofonů může být díky frekvenčním pásmům v provozu až osm systémů.
• 8 UHF kanálů volitelných prostřednictvím koordinovaných frekvenčních pásem
• Možnost použít až 8 systémů současně – všechny kanály kompatibilní
• Automatické frekvenční scanování
• Diverzitní funkce pro zvýšený dosah/spolehlivost
• LED dioda zobrazující kanál plus anténu, AF Peak indikátor
• Symetrické XLR a nesymetrické 6.3 mm výstupní konektory
• Umlčovací (squelch) obvod Tone Lock™ eliminuje interference když je vysílač vypnutý
• Vysílač UniPak™ má: samostatné kytarové/mikrofonní trim ovládání, přepínatelný RF výkon (high/low), interní

přepínač kanálu, vícebarevný indikátor baterie/napájení 
• Handheld vysílač má: měnitelný trim ovladač, interní přepínač kanálu, vícebarevný indikátor baterie/napájení
• Systémy pro umístění na tělo (Body-pack) jsou kompatibilní se všemi mikrofony a kabely bezdrátových systémů

(Wireless Essentials®) od Audio-Technica.

ATW-702 Vocal
UHF diverzitní systém série 700 s handheld vysílačem
• Přijímač ATW-R700 a dynamický směrový handheld mikrofon/vysílač ATW-T702. 

Dodává se s AT8456a Quiet-Flex™ mikrofonním držákem na stojan.

ATW-701/G Guitar
UHF diverzitní systém série 700 pro kytaru
• Přijímač ATW-R700 a vysílač ATW-T701 s kabelem AT8319 pro nástroj/kytaru s 6.3 mm jackem.

ATW-701/P Presenter
UHF diverzitní systém série 700 s klopovým mikrofonem
• Přijímač ATW-R700 a vysílač ATW-T701 UniPak™ s klopovým mikrofonem AT829cW.

ATW-701/H Active
UHF diverzitní systém série 700 s hlavovým mikrofonem
• Přijímač ATW-R700 a vysílač ATW-T701 UniPak™ s hlavovým mikrofonem PRO 8HecW.

ATW-701 Options
UHF diverzitní systém série 700 s vysílačem UniPak
• Přijímač ATW-R700 a vysílač ATW-T701 UniPak™. 
• Pro doplnění celého systému si vyberte bezdrátový mikrofon (Wireless Essentials®) nebo kabel 

(viz. strana 89 a 91).

ATW-701/P+ Presenter +
UHF diverzitní bezdrátový systém série 700 s rychlou přeladitelností, s vysílači UniPak
• Přijímač ATW-R700 a vysílač ATW-T701 UniPak™ s hlavovým mikrofonem PRO92cW-TH

JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SÉRIE 700

ATW-T701
UniPak™ vysílač série 700 

ATW-T702
Handheld vysílač se směrovým dynamickým mikrofonem

PŘÍSLUŠENSTVÍ (PC 458-MC 140)

AT8671
Adaptér pro montáž jednoho přijímače do racku

AT8672
Adaptér pro montáž dvou přijímačů do racku

Technická data přijímače ATW-R700 
Přijímací systém anténní diverzitní přepínání
Potlačení odrazů min. 55 dB
Odstup signál/šum >80 dB při odchylce 10 kHz (IEC-weighted) maximální modulace 25 kHz
Celkové harmonické zkreslení ≤1% (odchylka 10 kHz při 1 kHz)
Citlivost 25 dBμV for 60 dB S/N (IEC-weighted)
Audio výstup Nesymetrický: 211 mV (–13.5 dBV) (modulace 1 kHz, odchylka 10 kHz)

Symetrický: 150 mV (–16.5 dBV) (modulace 1 kHz, odchylka 10 kHz)
Výstupní konektor Nesymetrický: 6.3 mm TS (“mono”) jack

Symetrický: XLRM
Napájení 230V střídavého napětí (50Hz) na 12V DC 500mA (+ na střed), externí napájení
Rozměry 190.0 mm (š ) x  42.0 mm (v)  x  130.0 mm (h)
Hmotnost 365 g
Dodávané příslušenství Napájení

Technická data celého systému 700
Provozní frekvence E UHF - 800.000 MHz až 820.000 MHz
Provozní frekvence F UHF -  840.000 MHz až 865.000 MHz
Frekvenční stabilita ±0.005%, Phase Lock Loop frequency control
Modulace FM
Provozní dosah 80 m
Frekvenční rozsah 100 Hz až 12 kHz

Technická data Vysílač UniPak™ ATW-T701 Handheld vysílač ATW-T702 
Výstupní RF výkon High: 10 mW ; Low: 5 mW 10 mW 
Dynamický rozsah > 100 dB, A-weighted > 100 dB, A-weighted
Vstupní připojení Vysokoimpedanční, nízkoimpedanční, bias
Mikrofonní systém Dynamický, směrový
Baterie dvě alkalické 1.5V AA (nedodávají se) dvě alkalické 1.5V AA (nedodávají se) 
Životnost baterií cca 8 hodin (high); 10 hodin (low) cca 12 hodin
Rozměry 65 mm (š) x 105 mm (v) x 18,5 mm (h) délka 245 mm, průměr 53,3 mm 
Hmotnost (netto) 80 g 257 g (bez baterií)
Dodávané příslušenství mikrofonní držák AT8456a Quiet-Flex™ na stojan
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AT892cW

AT892cW-TH

AT892cW-CO

PRO92cW-TH

PRO92cW

ATM73cW
AT889cW

wireless essentials®mikrofony pro použití s bodypack vysílači A-T UniPak™( PC 495-MC 140 )

Všechny mikrofony jsou osazeny 4-pinovým konektorem HRS 
pro použití s vysílači A-T UniPak™ (str. 89-91)

HLAVOVÉ BEZDRÁTOVÉ MIKROFONY MICROSET

AT892cW
Hlavový všesměrový kondenzátorový mikrofon MicroSet™
Včetně dvou krytů na kapsli, dvou windscreenů a kabelové spony

AT892cW-TH 
Hlavový mikrofon MicroSet™ v tělovém provedení
“Divadelní” model, stejný jako AT892cW, ale v tělové barvě

AT892cW-CO 
Hlavový mikrofon MicroSet™ v kávovém provedení
“Divadelní” model, stejný jako AT892cW, ale v kávové barvě

PRO92cW
Všesměrový kondenzátorový hlavový mikrofon
Včetně spony na oblečení a úložného pouzdra.

PRO92cW-TH
Všesměrový kondenzátorový hlavový mikrofon v tělové barvě
PRO92cW mikrofon i kabel provedený v tělové barvě

HLAVOVÉ MIKROFONY PRO A-T UniPak™  

AT889cW
Hlavový kondenzátorový mikrofon s potlačením nežádoucích hluků. 
Odolný proti vlhkosti a potu.

PRO8HEcW
Hlavový hyperkardioidní dynamický mikrofon 
(úplný popis na str. 30)

ATM75cW
Hlavový kardioidní kondenzátorový mikrofon 
(úplný popis na str. 25)

ATM73cW
Hlavový kardioidní kondenzátorový mikrofon  
(úplný popis na str. 25)
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wireless essentials®

AT831aW

AT829cW

AT899cW

MT830cW

ATR35cW

mikrofony pro použití s bodypack vysílači A-T UniPak™( PC 495-MC 140 )

MIKROFONY SE SPONOU NA KRAVATU A NA KLOPU

ATR35cW
Miniaturní všesměrový kondenzátorový mikrofon

AT829cW
Miniaturní kardioidní kondenzátorový mikrofon

AT831aW
Miniaturní kardioidní kondenzátorový mikrofon 
(úplný popis na str. 48)

AT803aW
Všesměrový mikrofon se sponou na kravatu pro vysílací aplikace 
(úplný popis na str. 48)

ES943cW/C
Kardioidní kondenzátorový klopový mikrofon,kabel 1,4 m, 
včetně windscreenu a spony na oblek

SUBMINIATURNÍ MIKROFONY PRO A-T UniPak™

AT898cW
Subminiaturní kardioidní kondezátorový mikrofon 
(úplný popis na str. 46)

AT899cW
Subminiaturní všesměrový kondenzátorový mikrofon 
(úplný popis na str. 46)

AT899cW-TH
Verze AT899cW v tělovém provedení 
(úplný popis na str. 46)

MT830cW
Miniaturní všesměrový kondenzátorový mikrofon  
(úplný popis na str. 48)

MT838cW
Kardioidní mikrofon se sponou a windscreenem

NÁSTROJOVÉ MIKROFONY PRO A-T UniPak™

ATM350cW
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s klipsnou na nástroj 

PRO35cW
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s klipsnou na mikrofon 
(úplný popis na str. 32)
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wireless essentials®

U851cW

U841cW

U857ALcW

XLRW (AT8317)

AT-GcW (AT8319)

ATW-RMS1

ATW-RCS1

mikrofony pro použití s bodypack vysílači A-T UniPak™( PC 495-MC 140 )

KONFERENČNÍ MIKROFONY PRO A-T UniPak™

U851cW
Směrový kondenzátorový boundary mikrofon 
(úplný popis na str. 60)

U841cW
Všesměrový kondenzátorový boundary mikrofon  
(úplný popis na str. 60)

U857LcW
Kardioidní kondenzátorový mikrofon s husím krkem, délka 42 cm  
(úplný popis na str. 57)

PROPOJOVACÍ KABELY PRO VYSÍLAČE UNIPAK™

XLRW (identický AT8317)
Kabel s konektorem XLRF a konektorem HRS; 1,5 m

AT-GcW (identický AT8319)
Kytarový kabel s jackem 6.3 mm a konektorem HRS

AT-GcW-PRO
Profesionální kytarový kabel pro bezdrátové systémy
S profesionálním rovným 6,3 mm konektorem a 4-pinovým pojistným konektorem 
k propojení nástroje s bezdrátovým body-pack vysílačem Audio-Technica UniPak®

Délka: 90 cm

AT-GRcW-PRO
Profesionální kytarový kabel pro bezdrátové systémy
S profesionálním pravoúhlým 6,3 mm konektorem a 4-pinovým pojistným konektorem 
pro k propojení nástroje s bezdrátovým body-pack vysílačem Audio-Technica UniPak®

Délka: 90 cm

ATW-RCS1
Dálkový ovladač pro momentální zltumení při zakašlání
Má velké momentové spínací tlačítko.

ATW-RMS1
Dálkový ovladač pro ztlumení (mute)
Má přepínač s funkcí on/off.
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wireless accessories

ATW-49CB

ATW-49SP

ATW-B80

nová sada aktivních anténních splitterů ATW-49SP

Sada Audio-Technica ATW-49SP obsahuje jeden pár aktivních anténních splitterů.
• Oba splittery jsou širokopásmová zařízení, která rozdělují příchozí RF signál do dvou identických

výstupních RF signálů.
• Jedna sada aktivních anténních splitterů umožňuje, aby jeden anténní set přenášel signál pro bezdrátové

přijímače na různých frekvenčních pásmech.
• Původně byly navrženy pro používání s Audio-Technica UHF bezdrátovými přijímači ze sérií 4000 a 5000

a s anténami 
ATW-A49 LPDA, avšak sada AT-49SP je vhodná také i pro používání s různými jinými přijímači a
anténami. 

ATW-49SP
Sada aktivních anténních splitterů.
• Každá sada obsahuje :
2 x aktivní anténní splitter (1 vstup/2 výstupy);
4 x BNC na BNC RG 58 anténní koaxiální kabely dlouhé 45 cm
2 x redukční válečky BNC na BNC

nová sada aktivních anténních slučovačů ATW-49CB
Sada Audio-Technica ATW-49CB obsahuje dva aktivní aktivní anténní slučovače, které byly navrženy pro
používání s UHF bezdrátovými přijímači Audio-Technica ze sérií 4000 a 5000 a s anténami ATW-A49 LPDA.
Oba slučovače jsou širokopásmová zařízení (UHF provozní pásmo 440-900 MHz), která spojují dva příchozí
RF signály do jednoho výstupního RF signálu. Jedna sada aktivních anténních slučovačů umožňuje, aby dva
anténní sety přenášely signál pro jeden bezdrátový přijímač nebo distribuční systém.
• Jedna sada aktivních anténních slučovačů umožňuje, aby dva anténní sety přenášely signál pro jeden

bezdrátový přijímač nebo distribuční systém.
• Oba slučovače jsou širokopásmová zařízení (UHF provozní pásmo 440-900 MHz), která spojují dva

příchozí RF signály do jednoho výstupního RF signálu.
• Byly navrženy pro používání s Audio-Technica UHF bezdrátovými přijímači ze sérií 4000 a 5000 a s

anténami ATW-A49 LPDA
• Aktivní anténní slučovač poskytuje jednotkový zisk, což kompenzuje ztrátu RF signálu, která se

vyskytuje při slučování signálu
• Hodí se také i pro používání s různými jinými přijímači a anténami.

ATW-49CB
Sada aktivních anténních slučovačů.
• Každá sada obsahuje :
2 x aktivní anténní slučovač (2 vstupy/ 1 výstup);
4 x BNC na BNC RG 58 antnénní koaxiální kabely dlouhé 45 cm

ANTÉNNÍ ZESILOVAČE
Zisk : přepínatelný +10db / +3db

Vstupní/výstupní konektor: BNC-R (50 ohmů)

Napájení: 12V DC (přes anténní kabel)

Rozměry: 25mm (š) x 100mm x (v) x 25mm (h)

ATW-B80E
Pár anténních zesilovačů pro systémy UHF v pásmu 795 – 820 MHz

ATW-B80F
Pár anténních zesilovačů pro systémy UHF v pásmu 840 – 865 MHz

ATW-B80D
Pár anténních zesilovačů pro systémy UHF v pásmu  655 – 681 MHz

ATW-B80C
Pár anténních zesilovačů pro systémy UHF v pásmu 540 – 567 MHz

Technická data ATW-49SP ATW-49CB
Popis 2-cestný aktivní anténní splitter 2-vstupý aktivní slučovač
Provozní frekvence 440-900 MHz 440-900 MHz
VSWR < 1.7:1 (v konkrétním pásmu) < 1.7:1 (v konkrétním pásmu)
Zisk 0 dB char. (v konkrétním pásmu) 0 dB char. (v konkrétním pásmu)
Impedance 50Ω char. (v konkrétním pásmu) 50Ω, char. (v konkrétním pásmu)
Vyvedené konektory 3-BNC Female 3-BNC samice
Hmotnost 51 g 51 g
Rozměry 61 mm (š) x 47 mm (d) x 23 mm (v) 61 mm (š) x 47 mm (d) x 23 mm (v)
DC příkon 5-14V DC 5-14V DC
Napětí 30 mA @ 12V DC 30 mA @ 12V DC
Průchozí napětí 100 mA 120 mA (maximum pro oba sdružené vstupy)
Změny technických údajů vyhrazeny výrobcem.
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wireless accessories

AC12

ATW-A49

AEW-DA660D

ATW-DA49

AEW-TB44

příslušenství pro bezdrátové systémy ( PC 458-MC 140 )

ANTÉNNÍ KABELY
AC12 BNC - BNC linkový kabel 4 m, typ RG58
AC25 BNC - BNC linkový kabel 8 m, typ RG8
AC50 BNC - BNC linkový kabel 16 m, typ RG8
AC100 BNC - BNC linkový kabel 33 m, typ RG8

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSÍLAČE
AEW-TB44

Taška pro vysílače sérií AEW pro uložení 
4 handheld a 4 body pack vysílačů

ANTÉNY
ATW-A49

Pár externích směrových aktivních antén pro systémy UHF v pásmu 440-900 MHz

DIVERZITNÍ DISTRIBUČNÍ ANTÉNNÍ SYSTÉMY UHF
Aktivní anténní distribuční systémy UHF s jednotkovým ziskem jsou vybaveny dvěma RF kanály (“1 vstup, 4-výstupy”);
propojují anténní pár až do čtyř diverzitních přijímačů; kaskádový výstup funguje jako směrový vazební člen pro další
distribuční systém nebo pro pátý diverzitní přijímač.
Průchod AC umožňuje řetězové napájení. Anulovatelný výkon antény. Systém zahrnuje výkonové kabely, deset RF kabelů,
anténní kabely a konektory pro montáž na přední panel a čtyři výkonové kabely DC.

AEW-DA800E
Aktivní distribuční zesilovač s jednotkovým ziskem pro pásma UHF od 795,500 MHz 
do 820,000 MHz

AEW-DA860F
Aktivní distribuční zesilovač s jednotkovým ziskem pro pásma UHF od 840,125 MHz 
do 864,875 MHz

AEW-DA660D
Aktivní distribuční zesilovač s jednotkovým ziskem pro pásma UHF 655,500 MHz 
do 680,375 MHz

AEW-DA550C
Aktivní distribuční zesilovač s jednotkovým ziskem pro pásma UHF 540,000 MHz 
do 567,000 MHz

ATW-DA49
UHF anténní distribuční systém ATW-DA49
ATW-DA49 je UHF aktivní diverzitní anténní systém (provozní pásmo 440-900 MHz) s jednotkovým ziskem, který
umožňuje, aby jeden pár antén přenášel signál pro větší počet bezdrátových systémů. Nabízí dva RF kanály s “1-
vstupem, 4-výstupy”; propojuje pár antén s až čtyřmi bezdrátovými přijímači. Oba vstupní jacky nabízí přepínatelný
+12V DC výstup na jejich prostředních pinech, pokud je chcete používat s aktivními in-line RF zařízeními Audio-
Technica. ATW-DA49 je navržen jako doplněk pro Audio-Technica bezdrátové systémy ze sérií 2000 a 3000. Je také
vhodný pro mnoho jiných bezdrátových systémů, které mají UHF provozní pásmo 
440-900 MHz.Obsahuje deset RF kabelů, kabely a konektory pro montáž antén dopředu, čtyři DC napájecí kabely,
+12V DC desktop napájení s odpojitelným IEC napájecím kabelem a sadu hardware ATW-RM1 pro montáž do racku,
která umožňuje upevnění do standardního 19” racku.

ATW-RM1
Sada hardware k montáži do racku pro bezdrátové systémy Audio-Technica ze sérií 2000 a
3000 a pro anténní distribuční systém ATW-DA49.
Umožňuje montáž půlrackového přijímače nebo distribučního systému do 19” racku; antény lze pro lepší
příjem umístit dopředu.

Obsah: • Rack konzole dlouhá
• Rack konzole krátká
• Dva BNC bulkhead konektory včetně hardware pro montáž
• Dva 34” kabely BNC na BNC
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sluchátka, elektronika,
příslušenství

sluchátka
Kolekce přesných referenčních studiových sluchátek, polo-profesionálních sluchátek a

komunikačních sluchátek kombinovaných s mikrofonem k počítači, která jsou zárukou mimořádné

kvality zvuku. strana 96 - 97

elektronika
Audio-Technica mixery SmartMixers® umožňují automaticky ovládat mixování/výběr vstupních

kanálů, nabízí jednoduché použití a bezobslužný provoz v rámci mnoha aplikací.

strana 98 - 99

gramofony a sluchátka pro DJ
Audio-Technica profesionální stereo gramofonní systémy. Řada sluchátek pro DJ aplikace, které

poskytují mimořádnou kvalitu zvuku a komfortní využití v jakékoli DJ oblasti.

strana 100 -101

příslušenství pro mikrofony
Řada držáků, instalačních prvků a závěsných modulů pro bezpečné a flexibilní polohování

profesionálních mikrofonů Audio-Technica. strana 102 -109
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ATH-M50

ATH-M40fs

ATH-D40fs

ATH-M30

ATH-M20

studiová profesionální sluchátka ( PC 205-MC 310)

REFERENČNÍ STUDIOVÁ SLUCHÁTKA
Velká, uzavřená stereofonní sluchátka pro studiový i domácí poslech. Úplný servis náhradních dílů. Zakončení
jackem 6,3 mm (1/4”) .

ATH-M50
Profesionální sluchátka pro studiový poslech
Tato studiová sluchátka nabízí výjimečně vyrovnanou odezvu spojenou s neunavujícím poslechovým komfortem při
dlouhodobém užívání. Jsou navrženy speciálně pro profesionální monitoring nebo mixáž a využívají efektivního
sklápěcího designu pro úsporu místa při skladování nebo převozu. Otáčecí mechanismus umožňuje jednoduchý
monitoring jedním uchem; luxusně čalouněné náušníky vytváří vynikající izolaci od okolí. Nastavitelný polštářovaný
hlavový můstek zaručuje maximální komfort při dlouhodobých mixážních/nahrávacích frekvencích.
Kroucený kabel s vývodem nalevo  je zakončen zlaceným jackem 3,5 mm a šroubovací redukcí na 6,3 mm jack.

ATH-M40fs
Uzavřená dynamická sluchátka s rozšířeným frekvenčním rozsahem
Profesionální studiová sluchátka firmy Audio-Technica nabízejí vyrovnaný a rozšířený frekvenční rozsah pro
poslech v profesionálním studiu. Vynikající komponenty zajišťují vysokou úroveň hlasitosti při zcela výjimečné
čistotě zvuku. Vnější design má speciálně odlehčený, trvanlivý kabel a komfortní sluchátkové elementy, které se
mohou otočit o 180° pro poslech jen na jedno ucho. Studiová sluchátka jsou vybavena 40milimetrovými drivery
osazenými neodymiovými magnety s kmitací cívkou ze speciálního vodiče (Cu+Al) o velmi nízké hmotnosti.
Jsou osazena kabelem o délce 3,4 m zakončeným standardním 6,3 mm (1/4”) jackem. Tento model umožňuje
servisní výměnu sluchátkových elementů, kabelů i náušníků.

ATH-D40fs
Uzavřená dynamická monitorovací sluchátka se zdůrazněnými basy
Tato studiová profesionální sluchátka se zvýrazněnými basy jsou ideální pro využití u bicích nástrojů, pro basisty a
pro další aplikace vyžadující dobrou orientaci ve spodním akustickém pásmu. 

ATH-M30 jsou uzavřená, výkonná dynamická sluchátka vhodná pro playbacky. Impedance 65 ohmů. Zakončení
jackem 3,5 mm s redukcí (závit) na 6,3 mm.

ATH-M30
Uzavřená dynamická sluchátka pro monitoring

POLOPROFESIONÁLNÍ SLUCHÁTKA

ATH-M20 jsou uzavřená dynamická sluchátka s neodymiovým magnetickým systémem. Impedance 40 ohmů,
zakončení jackem 3,5 mm s redukcí na 6,3 mm.

ATH-M20
Uzavřená sluchátka

Technická data ATH-M50 ATH-M40fs/ATH-D40fs ATH-M30 ATH-M20
Typ Dynamická, uzavřená Dynamická, uzavřená Dynamická, uzavřená Dynamická, uzavřená 
Průměr driveru 45 mm 40 mm 40 mm 40 mm 
Magnet Neodymium Neodymium Neodymium Neodymium
Kmitací cívka Mědí pouzdřený Al vodič Mědí pouzdřený Al vodič Mědí pouzdřený Al vodič Mědí pouzdřený Al vodič
Frekvenční rozsah 15-28 000 Hz 5-28 000 Hz / 20-28 000 Hz 20-20 000 Hz 30-20 000 Hz
Maximální příkon 1600 mW pro 1 kHz 1600 mW pro 1 kHz 1600 mW pro 1 kHz 1200 mW pro 1 kHz
Citlivost 99 dB 100 dB / 102 dB 100 dB 98 dB
Impedance 38Ω 60Ω / 66Ω 65Ω 40Ω
Hmotnost (bez kabelu) 284 g 250 g 200 g 230 g
Kabel spirálový 1,2-3,0 m 3.4 m 3.4 m 3.0 m

(OFC kabel, vývod nalevo) (OFC kabel, vývod nalevo) (OFC kabel, vývod nalevo) (spirálový, vývod nalevo)
Konektor zlacený stereo minijack 3,5 mm (1/8”) jack 6.3 mm (1/4”) 3.5 mm (1/8”) se šroubovací 3.5 mm (1/8”) 
šroubovací redukce na 6,3 mm jack, ochranné pouzdro redukcí na 6.3 mm (1/4”) s redukcí na 6.3 mm (1/4”)
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ATH910PRO

ATH-T22

ATH-T44

ATH-COM2ATH-COM1

studiová profesionální sluchátka ( PC 205-MC 310)

Technická data ATH-910PRO ATH-T22 ATH-T44 ATH-COM1-(ATH-COM2)
Typ Dynamická, uzavřená Dynamická, uzavřená Dynamická, uzavřená Dynamická, otevřená
Průměr driveru 44 mm 40 mm 40 mm 40 mm 
Typ mikrofonu Dynamický, neodymiový
Kmitací cívka Mědí pouzdřený Al vodič – Mědí pouzdřený Al vodič Mědí pouzdřený Al vodič
Frekvenční rozsah 20-22 000 Hz 20-22 000 Hz 18-23 000 Hz 30-20 000 Hz
Maximální příkon 120 mW pro 1 kHz 500 mW pro 1 kHz 500 mW pro 1 kHz 50 mW pro 1 kHz
Citlivost 90 dB 100 dB 108 dB 91 dB
Impedance 40Ω 32Ω 40Ω 40Ω
Hmotnost (bez kabelu) 205 g 170 g 190 g 70 g - 100 g
Kabel 3,0 m 3,0 m 3,0 m 1,5 m

(OFC kabel, vývod nalevo) (spirálový, vývod nalevo)
Konektor Stereo jack 6,3 mm (1/4”) Stereo jack 3,5 mm (1/8”) Stereo jack 3,5 mm (1/8”) 2 zlacené 6,3 mm

s redukcí 6,3 mm (1/4”)  s redukcí 6,3 mm (1/4”)  redukce 6,3 mm (1/4”) 

SLUCHÁTKA ATH910PRO
Velká, uzavřená dynamická sluchátka, osazená samario-kobaltovými magnety s širokomembránovými drivery. Hodí
se ideálně pro domácí poslech i monitoring ve studiu.   

ATH910PRO
Uzavřená sluchátka, 40 ohmů

POLOPROFESIONÁLNÍ SLUCHÁTKA SÉRIE T
Tato dynamická sluchátka jsou vybavena patentovanými 40 mm drivery, inovovaným samostavitelným hlavovým
můstkem A-T s nízkou hmotností a příjemně polštářovanými náušníky pro pohodlný poslech.

• Uzavřená konstrukce zaručuje skvělé potlačení okolního hluku 
• Otočný sluchátkový element pro možnost poslechu na jedno ucho

ATH-T22
Dynamická stereofonní sluchátka s výbornou izolací od okolního hluku
S dynamickými stereofonními sluchátky ATH-T22 dosáhla Audio-Technica mimořádné kvality zvuku a
neunavující poslechový komfort.
• Čistý přenos, lineární průběh na basech 

ATH-T44
Dynamická stereofonní sluchátka s rozšířenou frekvenční charakteristikou
Dynamická stereofonní sluchátka ATH-T44 přinášejí pozoruhodný akustický vjem s rozšířenou
frekvenční charakteristikou a plnými, vyváženými basy. 
• Bohaté basy s rozšířeným vrchním spektrem 

KOMUNIKAČNÍ HLAVOVÉ SOUPRAVY

ATH-COM1
Monofonní hlavová souprava kombinovaná s dynamickým mikrofonem 
Konstrukce pro počítačové a multimediální aplikace, které vyžadují volné ruce. ATH-COM1 je vybaven
jedním sluchátkovým elementem se 40 mm driverem pro odposlech na jedno ucho a dynamickým
neodymiovým mikrofonem pro průzračný a věrný přenos hlasu. Ohebné mikrofonní raménko,
polštářované náušníky a odlehčený design jsou zárukou příjemného a neunavujícího dlouhodobého
poslechu. 

ATH-COM2
Stereofonní hlavová souprava kombinovaná s dynamickým mikrofonem 
Se dvěma sluchátkovými elementy pro sterefonní zvuk a dynamickým neodymiovým mikrofonem pro
věrný přenos hlasu je ATH-COM2 ideální pro počítačové a multimediální aplikace, které vyžadují volné
ruce. 
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AT-MX341a

AT-MX351

automatické mixery ( PC 630-MC 510)

Inovované automatické mixery řízené mikroprocesorem pro nenáročnou, automatickou obsluhu
• snadná instalace, jednoduchá obsluha a zcela transparentní funkce
• volba obsluhy: samostatný kanál, všechny kanály aktivní, jakákoli mixáž je zrušena a nahrazena moderátorem
• univerzální, přepínatelné vstupy pro mikrofonní i linkové úrovně, výstupní úrovně rovněž s mikrofonní nebo

linkovou úrovní
• individuální nastavení zisku pro každý kanál
• poslední zapnutý mikrofon zůstává stále v činnosti tak, aby ambientní zvuk nebyl nikdy zamutován
• vstupy XLR s Phantomovým napájením pro kondenzátorové mikrofony

AT-MX341a
Automatický mixer SmartMixer® vybavený 4 přepínatelnými mikrofonními nebo linkovými kanály
Šířka 1/2 rack, výška 1U, Phantomové napájení 12 V na všech kanálech

AT-MX351
Automatický mikrofonní mixer SmartMixer® vybavený 4 přepínatelnými mikrofonními nebo
linkovými kanály s jedním pomocným vstupem (AUX)
Rack 19“, výška 1U, Phantomové napájení 12 V na všech kanálech

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ DO RACKU (PC 458-MC 140)

AT8628B
Sada pro montáž dvou mixerů AT-MX341a do 19” racku

PŘÍSLUŠENSTVÍ (PC 630-MC 510)

AT8325/1.0
Propojovací kabel (je součástí dodávky pultů SmartMixer®)

Technická data AT-MX351 AT-MX341a
Vstupní impedance Mikrofon: 8 k Mkrofon: 4 k

Linka: 50 k Linka: 30 k
Výstupní impedance Mikrofon: 200 Mikrofon: 320 

Linka: 300  Linka: 200  
Maximální vstupní úroveň Mikrofon: –24 dBV Mikrofon: –20 dBV

Linka: +27 dBV Linka: +30 dBV
Maximální zisk 73 dB 70 dB
Frekvenční rozsah (–3 dB) 40 Hz až 22 kHz 60 Hz až 30 kHz
Šumový ekvivalent –128 dBV (150 ) –120 dBV (150 )
Phantomové napájení +48 V DC +12 V DC
Napájecí zdroj 120 V/230 V AC 12 V AC, 150 mA
Provozní teplota 0° až 40° C 0° až 40° C
Rozměry š 430 mm š 210 mm
(včetně nožiček, knoflíků a konektorů) h 238 mm h 238 mm

v 44 mm v 44 mm
Hmotnost 3,1 kg 1,6 kg
Dodávané příslušenství propoj. kabel AT8325/1.0; propoj. kabel AT8325/1.0;

sada pro montáž do racku; sada pro montáž do racku;
síťový kabel síťový kabel

Srovnávací tabulka AT-MX351 AT-MX341a
Automat. nastavení prahu citlivosti 4 4
Nesymetrický vstup Aux 1 –
Přepínač pro prioritu volby ano ano
Automat. nastavení prahu citlivosti ano –
Nastavení prahu citlivosti pro všechny kanály – ano
Phantom. napájení - volba pro každý kanál 48V 12V
Přepnutí do manuálního módu ano ano
Celkové řízení úrovně na výstupu ano ano
Individuální nastavení zisku pro každý kanál ano ano
Limiter na každém mic/line kanálu ano –
Indikátor výst. úrovně s režimem PEAK/RMS ano ano
Nastavitelný útlum pro každý výstup –40 dB –20 dB
Logický výstup TTL ano ano
Kontrola uzavření pro každý vstup ano –
Ovládání audiovýstupu pre nebo post ano –
Přepínání na operaci NOMA ano –
Sluchátkový výstup s nastavitelnou úrovní ano –
19” montáž do racku (1U) plná 1/2
Sada pro montáž do racku součástí dodávky ano ano



99
smart mixers

AT-MX381

nový automatický mixer AT-MX381 ( PC 630-MC 510)

• Design nového automatického mixeru (SmartMixer®) Audio-Technica AT-MX381 nabízí rychlé a intuitivní
ovládání funkcí při instalacích s větším počtem mikrofonů.

• AT-MX381 umožňuje ovládání základních funkcí – jako jsou gain a nastavování úrovní pro každý kanál – z
předního panelu SmartMixeru. Díky dodávanému software můžete přes počítač podrobněji ovládat ještě další
nastavení.

• Jednoduchost a důmyslnost SmartMixeru je ideální pro systémy s větším počtem mikrofonů např. pro
meetingy, soudní síně, učebny, dálkové studium a konání bohoslužeb.

AT-MX381 SmartMixer®

Automatický mixer AT-MX381 SmartMixer® Osmikanálový automatický mixer
• Osm symetrických mikrofonních/linkových vstupů s EQ

• Automatické nastavení prahu citlivosti (treshold)

• 48V Phantomové napájení (individuálně volitelné)

• Obvod NOMA (volitelný) pomáhá potlačit zpětnou vazbu

• Volitelný manuální režim

• Pro každý mikrofon může být nezávisle přiřazená priorita

• Funkce Last Mic On (volitelná) pro souvislý okolní prostor

• Slučovací kapacita pro 16 jednotek (až 128 mikrofonů)

• Logický výstup signálů ovládá výběr kamer a jiných obvodů

• RS232 data port umožňuje připojení PC pro spouštění SmartMixer software určeného ke
konfigurování klíčových provozních funkcí

• Kompatibilní se systémy Crestron® a AMX®

Automatický mixer AT-MX381 SmartMixer®
Vstupní impedance Mikrofon: 6,6 kΩ

Linka: 8,5 kΩ
Výstupní impedance Symetrický výstup

Linka: 300Ω
Mikrofon: 350Ω

Nesymetrický: 400Ω
Přímý výstup: 60Ω

Maximální vstupní úroveň – 50 dBu (zisk na max.)
Maximální výstupní úroveň 22 dBm (THD+N při 1%)
Maximální monitor výstup 50mW (@ 1% THD+N) s 16  zatížením
Maximální zisk 69 dB
Frekvenční rozsah 20 až 20 kHz (Ī3 dB)
Šumový ekvivalent –130 dBu*
Phantomové napájení +48V DC
Ovládání výstupního napětí +4V DC
Napájení 100/240V AC (automaticky volené), 50/60 Hz, 20W
Provozní teplota 0° až 40° C  
Rozměry 430 mm (š) x 230 mm (h) x 4 mm (v)
(bez nožiček, knoflíků a konektorů)
Hmotnost 3.8 kg
*Výstup zakončený 150 , A-Weighted používá Audio-Precision System Two.
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AT-PL120

profesionální gramofony (PC 640-MC 510)

AT-PL120
Profesionální stereofonní gramofon
• Přímý pohon - motor s vysokým točivým momentem 

• Volitelné otáčky 33/45/78 ot./min. 

• Antiskating

• Volitelný interní stereofonní předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku 

• Volitelné, krystalem řízené otáčky s vysokou přesností 

• Volba rozsahu doladění otáček +/-10% nebo +/-20% 

• Normální i reverzní přehrávání

• Litý hliníkový talíř s matovými obvodovými pruhy 

• Tlačítko start/stop se vstupem pro dálkové ovládání 

• Orientační světlo pro nasazení hrotu

• Adaptér pro 45 ot./min. s úložnou zásuvkou 

• Zásuvka pro rezervní snímací hlavu

• Nastavitelné kroky pro leveling 

• Včetně profesionální přenosky ATP-2
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ATH-PRO700

ATH-PRO700SV

ATH-PRO500SV

ATH-PRO5V

profesionální stereofonní sluchátka pro DJ (PC 256-MC 330)

ATH-PRO700
Monitorovací sluchátka
Špičková řada monitorovacích sluchátek.
Driver 53 mm, který přináší bohaté a vyrovnané basy. 
Skládací systém šetří úložný prostor a umožňuje snadný monitoring pro jedno ucho.
Elegantní design s příjemným poslechem v jakémkoli DJ prostředí. 

ATH-PRO700SV
Stříbrné provedení ATH-PRO700

ATH-PRO500BK
Profesionální monitorovací sluchátka
• DJská monitorovací sluchátka mají parametry vyhovující profesionálním výkonům a požadavkům na

vysokou spolehlivost.
• Otočné náušníky pro snadný poslech jedním uchem

ATH-PRO500SV
Verze ATH-PRO500 ve stříbrné barvě

STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA PRO DJ (PC 255-MC 330)

ATH-PRO5V
Profesionální monitorovací a DJ sluchátka
• Otočný sluchátkový element pro snadný monitoring jedním uchem 
• Uzavřená dynamická stereofonní sluchátka s výjimečnou čistotou zvuku 
• Drivery 40 mm s neodymiovými magnety a kmitací cívkou s Al vodičem pouzdřeným mědí 
• Bohaté basy s rozšířeným vrchním spektrem
• Uzavřená konstrukce zaručuje skvělé potlačení okolního hluku
• Nastavitelný polštářovaný hlavový můstek a odlehčený design zaručuje maximální komfort 
• Ultra-ohebný, spirálový kabel s vývodem nalevo 

Technická data ATH-PRO700 - 700SV ATH-PRO500BK - 500SV ATH-PRO5V
Typ Uzavřená, dynamická Uzavřená, dynamická Uzavřená dynamická
Průměr driveru 53 mm 40 mm 40 mm 
Magnet Neodymium Neodymium Neodymium/ CCAW
Frekvenční rozsah 5-33 000 Hz 15-28 000 Hz 15-28 000 Hz
Maximální příkon 3500 mW pro 1 kHz 1300 mW pro 1 kHz 1300 mW pro 1 kHz
Citlivost 105 dB/mW (JEITA) 103 dB/mW (JEITA) 103 dB/mW (JEITA)
Impedance 36Ω 40Ω 40Ω
Hmotnost (bez kabelu) 320 g 200 g 200 g
Kabel spirálový 1,2 - 3 m spirálový 1,5 m 1,2 m (spirálový) / max. 3 m 
Konektor stereo minijack 3.5 mm (1/8”) stereo minijack 3.5 mm (1/8”) stereo minijack 3.5 mm (1/8”)

s redukcí na 6.3 mm s redukcí na 6.3 mm s redukcí na 6.3 mm
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AT8801

AT8202

AT8681

AT8684

napájecí zdroje, napájecí moduly, útlumové články a UniTools®

NAPÁJECÍ ZDROJE (PC 630-MC 510)

AT8801 Phantomové napájení 48 V DC pro samostatný kanál (včetně síťového adaptéru)
Tyto napájecí systémy umožňují využívat mikrofony vyžadující Phantomové napětí s přístroji, které nejsou
Phantomovým napájením vybavené. Masivní, smaltovaná kovová konstrukce zajišťuje dobrou ochranu proti
elektrostatickým interferencím.

ÚTLUMOVÉ ČLÁNKY (PC 315-MC 410)

AT8202 Nastavitelný útlumový článek in-line.
• zajišťuje útlum -10 dB, -20 dB nebo -30 dB
• kompatibilní pro aplikace s Phantomovým napájením
• trvanlivá, kovová konstrukce vytváří optimální stínění proti brumu
• možno připojit přímo do 3-pinového panelového konektoru XLRF

UNITOOLS® (PC 630-MC 510)

Pomocí Phantomově napájeného mikrofonního příslušenství in-line se snadno a efektivně překonají jakékoli
běžné problémy spojené s instalací zvukových systémů. Všechny jednotky jsou navrženy tak, aby Phantomové
napětí procházelo až k mikrofonu. Masivní kovová konstrukce umožňuje nainstalovat prvky UniTools® systémem
in-line kamkoli, tzn. poblíž vstupu mix. pultu i blízko mikrofonu.

AT8681 UniMix® pro sloučení 2 mikrofonů do jediného výstupu s nastavením vzájemného poměru
Smíchá výstup ze dvou mikrofonů do jednoho kanálu. Nastavením poměru je možno každý z mikrofonů utlumit
zhruba o 6 dB.

AT8684 UniMute® mikrofonní útlumový článek s funkcí přepínače definovanou uživatelem
Jednopólovým externím přepínačem si uživatel vymezí mutovací funkce, sepnutý kontakt způsobí zamutování.
Dá se využívat pro zapnutí a vypnutí, funkci „stiskni a mluv“, „stiskni a mlč“ apod. 
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AT8531

AT8542

AT8538

AT8539
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napájecí moduly mikrofonů a bezdrátových systémů (Wireless Essentials®)

NAPÁJECÍ MODULY KONDENZÁTOROVÝCH MIKROFONŮ ( PC 630-MC 510)

AT8530
Výroba Napájecí modul na opasek 
ukončena • Použijte AT8531

AT8531
Napájecí modul na opasek, baterie 1,5V AA & phantom, vstup na TA3M, výstup na integrovaný 3-
pinový XLRM.
• Kompatibilní se sériemi U853A, U857A. U851A a U841A

AT8542
Napájecí modul in-line pouze na Phantomové napájení, s nízkofrekvenčním filtrem, vstup na
TA3M, výstup na integrovaný 3-pinový XLRM.
• Kompatibilní s ATM350

AT8533
Výroba Napájecí modul in-line pouze na Phantomové napájení 
ukončena • Použijte AT8538

AT8533x
Výroba Napájecí modul in-line pouze na Phantomové napájení
ukončena • Použijte AT8538

AT8536
Výroba Napájecí modul in-line pouze na Phantomové napájení 
ukončena • Použijte AT8538

AT8538
Napájecí modul in-line pouze na Phantomové napájení, s basovým filtrem, vstup svorkovnice
pro odizolovaný kabel, výstup na linkový 3-pinový XLRM.
• Kompatibilní se sérií U853R, U857R a PRO35

AT8537
Náhradní díl Napájecí modul in-line,  baterie 1,5V AA & phantom, TA3M na linkový 3-pinový XLRM

• Kompatibilní s AT898 a AT899

DÁLKOVÝ NAPÁJECÍ MODUL PRO VŠECHNY WIRELESS ESSENTIALS® (PC 630-MC 510)

AT8539
Napájecí modul in-line pouze pro Phantomové napájení
Vstup pro HRS konektor pro všechny typy wireless essentials.  
Napájecí modul pro AT892 MicroSet® , s basovým filtrem.
Je také vhodný pro použití s jakýmkoli mikrofonem Audio-Technica Wireless Essentials®

zakončený 4-pinovým konektorem s pojistkou. Je vybaven záklopnou opaskovou klipsnou.
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genuine accessories

AT8405a AT8407

AT8470 AT8471

AT8406a

AT8456a

AT8422 AT8423

AT8459 AT8665 AT8472

AT8433

mikrofonní držáky a závitové redukce ( PC 315-MC 410)

Mikrofonní držáky firmy Audio-Technica mají standardní americký závit 5/8”. Protože je většina evropských
mikrofonních stojanů osazena závitem 3/8”, je zapotřebí použít redukce z 5/8 na 3/8” (Použijte závitové redukce
AT8423 nebo AT8422.)

MIKROFONNÍ DRŽÁKY

AT8405a
Držák s kovovou patkou pro mikrofony o průměru 21 mm

AT8406a
Univerzální držák s kovovou patkou pro jakékoli mikrofony s kuželovým korpusem

AT8407
Univerzální mikrofonní klipsna s pružinou a kovovou montážní patkou. Hodí se pro většinu
mikrofonů o průměru 15-25 mm.

AT8470
Držák na stojan – model Quiet-Flex™ pro mikrofony s kuželovým korpusem Artist Elite®

AT8471
Uzavřený mikrofonní držák
Účinně potlačuje hluk šířící se přes stojan. Spolehlivě a bezpečně drží mikrofon v příslušné pozici
Kompatibilní pro stojany se závitem 5/8“-27

AT8456a
Držák pro handheld vysílače série Artist Elite® AEW a série 3000A

ZÁVITOVÉ REDUKCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STOJANŮM
AT8422

Plastová závitová redukce, přizpůsobuje stojany se závitem 3/8” mikrofonním držákům se 
závitem 5/8” 

AT8423
Mosazná závitová redukce, přizpůsobuje stojany se závitem 3/8” mikrofonním držákům se 
závitem 5/8”

AT8433
Patkový držák se dvěma pojistnými maticemi a redukcí na 5/8" závit
Kompatibilní s paticí na kameře. 
Umožňuje připevnit na kameru mikrofonní držák.

AT8459
Kloubová redukce mikrofonního držáku. Umožňuje nastavení libovolného úhlu a pozice.
Kompatibilní pro stojany se závitem 5/8“.

AT8665
Mikrofonní držák pro uchycení na ráfek bubnu (se závitem 5/8”)

AT8472
Uzavřený mikrofonní držák pro PRO24 nebo jakýkoli mikrofon s průměrem korpusu 21 mm s
kamerovým patkovým držákem
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AT8430 AT8447

AT8449SVAT8449

AT8466

AT8458

AT8415AT8410a

AT8418

AT8444 AT8468

mikrofonní držáky, odpružené držáky ( PC 315-MC 410)

Mikrofonní držáky firmy Audio-Technica mají standardní americký závit 5/8”. Protože je většina evropských
mikrofonních stojanů osazena závitem 3/8”, je zapotřebí použít redukce z 5/8 na 3/8” (Použijte závitové redukce
AT8423 nebo AT8422.)

DRŽÁKY, ODPRUŽENÉ DRŽÁKY PRO STUDIOVÉ MIKROFONY

AT8430
Držák na stojan se závitem 5/8“ pro AT4033a/ AT4040/ AT4050/ AT4047SV

AT8447
Odpružený držák pro AT4060

AT8449
Odpružený držák pro AT4033a/ AT4040/ AT4050

AT8449SV
Odpružený držák pro AT4047SV

AT8458
Odpružený držák pro AT3035/AT3060

AT8466
Stojanová montáž pro mikrofon AT2020

UNIVERZÁLNÍ ODPRUŽENÉ DRŽÁKY

AT8410a
Odpružený pružinový držák, hodí se pro většinu mikrofonů o průměru 15-22 mm

AT8415
Nízkoprofilový odpružený držák s pružnými pásky. Hodí se pro většinu mikrofonů

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MINIATURNÍ MIKROFONY

AT8418
Mikrofonní nástrojová klipsna UniMount® pro TM35/ AT803/ AT831/ AT829/
PRO35/PRO70

AT8444
Nástrojový držák pro akustickou kytaru/housle pro ATM35/ AT803/ AT831/ AT829/
PRO35/ PRO70

AT8444
T.B.A.   Držák mikrofonu ATM-350 pro připevnění na housle

• umožňuje nenápadné umístění mikrofonu mezi kobylku a struník nástroje
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AT8411 AT8412 AT8414 AT8417

AT8435 AT8460AT8434

AT8461

AT8461-TH

AT899AK AT899AK-TH

AT8439 AT8440

mikrofonní držáky a příslušenství ( PC 315-MC 410)

DRŽÁKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MIKROFONY SE SPONOU NA KRAVATU

AT8411
Plastová spona na oděv pro AT803/ AT829/ AT831

AT8412
Dvojitá plastová spona na oděv pro AT803/ AT831/ AT829

AT8414
Kovová objímka na kravatu pro AT803/ AT831/ AT829

AT8417
Drátová spona na oděv pro AT803/AT831/AT829

AT8420
Kovová spona na oděv pro MT830

AT8434
Plastová spona na oděv pro AT829

AT8435
Spona na kravatu pro MT350

AT8460
Spona na oděv pro ES943

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MINIATURNÍ MIKROFONY AT899

AT8461
Patka se sponou na oděv pro AT899 a AT898 se samostatným a dvojitým mikrofonním držákem v
tělovém provedení

AT8461-TH
Patka se sponou na oděv pro AT899 a AT898 se samostatným a dvojitým mikrofonním držákem v
tělovém provedení

AT899AK
Sada příslušenství pro modely AT899 a AT898 v černém provedení

AT899AK-TH
Sada příslušenství pro modely AT899 a AT898 v tělovém provedení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HLAVOVÉ A MINIATURNÍ MIKROFONY

AT8439
Kabelová spona na oděv pro hlavové, klopové a miniaturní mikrofony.

AT8440
Kabelová spona na oděv k mikrofonu AT892



107
genuine accessories

AT8601 AT8614 AT8615A AT8615RS

AT8666RSC - AT8666RSPAT8666 AT8416

AT8451-AT8451WH

AT8646AM AT8646QM AT8647QM/S

AT8438WH AT8452AT8651

AT8474 AT8662

AT8473

příslušenství, stojany, montážní prvky ( PC 315-MC 410)

STOLNÍ STOJANY
AT8601

Stolní stojan pro všechny držáky se závitem 5/8“
AT8614

Stolní stojan s průchodkou pro kabel se závitem 5/8“-27. Pro řadu UniPoint AM a ES.
AT8615A

Stolní stojan se vstupním konektorem XLRF a výstupním konektorem XLRM pro všechny
mikrofony řady QM 

AT8615RS
Stejný jako AT8615A, ale s vypínačem

AT8666
Nízkoprofilový stolní stojan na mikrofon
Stolní mikrofonní stojan AT8666 s nízkým profilem s robustní kovovou základnou je osazen 3pinovým
vstupním konektorem XLRF a výstupním konektorem XLRM.

AT8666RSC
Stolní stojan na mikrofon s vypínačem a kontaktem pro externí spínání
Tento stolní stojan pro jednoduchou montáž je vybaven uživatelsky programovatelným přepínačem a
kontaktem pro externí spínání. Robustní kovová základna je osazena 3pinovým vstupním konektorem
XLRF a 5pinovým výstupním konektorem XLRM. Je konstruován tak, aby bylo možné připojit jakýkoli
Phantomem napájený mikrofon s husím krkem, který je osazen výstupním konektorem XLRM.

AT8666RSP
Stolní mikrofonní stojan s vypínačem
Nízkoprofilový stolní stojan AT8666RSP pro jednoduchou montáž s uživatelsky programovatelným
přepínačem nabízí tři nastavení: stiskem zapni/vypni, krátkodobě zapnuto a krátkodobě vypnuto. Robustní
kovová základna je osazena 3pinovým vstupním konektorem XLRF a výstupním konektorem XLRM.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PEVNÉ INSTALACE SE ZÁVĚSNÝMI MIKROFONY
AT8416

Odpružená montáž pro řadu UniPoint AM a ES. Pro pevné instalace.
AT8438

Adaptér na stojan pro U853 a U853W pro závit 5/8“
AT8438WH

Verze AT8438 v bílém provedení
AT8451

Drátový závěsný modul pro aplikace typu overhead s U853 a PRO45
AT8451WH

Verze AT8451 v bílém provedení
AT8452

Drátový závěsný modul pro aplikace typu overhead s MicroLine® ES933
AT8452WH

Verze AT8452 v bílém provedení
AT8651

Adaptér pro montáž se závitem pro řadu ES
AT8646AM

Deska s odpruženou montáží se závitem 5/8“
AT8662

Odpružená desková montáž s adaptérem se závitem 5/8”-27
AT8674

Nízkoprofilový izolovaný držák (lze připevnit nad nebo pod montážní plochu)
AT8646QM

Deska s odpruženou montáží s panelovým konektorem XLRF
AT8647QM/S

Deska s odpruženou montáží s panelovým konektorem XLRF a vypínačem (pro pevné instalace)
AT8673

Stojánek umožňuje připevnit mikrofony na husím krku s držáky nebo paticemi se
standardním 5/8”-27 nebo 3/8”-16 závitem.
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AT8137

AT8106

AT8101 AT8136

AT8111 AT8112 AT8115 AT8120

AT8132

AT8135

AT8134

protivětrné ochrany - windscreeny (PC-315-MC410)

WINDSCREENY PRO MIKROFONNÍ SÉRII 30 & 40

AT8137
Velký pěnový windscreen filtr pro studiové mikrofony AT4033a/ AT4040/ AT4050/ AT4047SV/
AT3035/ AT3060/ AT2020

AT8106
Drátěná hlava s popfiltrem pro AT4041 (pro maximální ochranu proti explozivním hláskám a větru je
vhodné použít navíc AT8114)

AT8159
Malý pěnový windscreen oválného tvaru

WINDSCREENY PRO ZPĚVOVÉ A NÁSTROJOVÉ MIKROFONY

AT8101
Velký, cylindrický pěnový windscreen pro AT8004 / AT8004L

AT8111
Tenčí, cylindrický pěnový windscreen pro ATM650 

AT8112
Velký, cylindrický pěnový windscreen pro ATM410 / ATM610 / ATM710 

AT8114
Kulatý, pěnový windscreen pro ATM410 / ATM610 / ATM710 

AT8115

Pěnový windscreen s širšími póry oválného tvaru pro ATM650

AT8120
Velký pěnový windscreen pro  AT822/ PRO25ax/ AT825

AT8122
Malý pěnový windscreen pro ES873

AT8136
Malý pěnový windscreen oválného tvaru pro AT8010 / AT8033

WINDSCREENY PRO SMĚROVÉ (SHOTGUN) MIKROFONY

AT8132
Windscreen pro směrový mikrofon AT835b

AT8134
Windscreen pro směrové mikrofony AT835ST/AT4073a

AT8135
Windscreen pro směrové mikrofony AT815b / AT4071a / AT815ST
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AT8119

AT8125

AT8139S

AT8128

AT8143

AT8150 AT8150-TH AT8151 AT8151-TH

AT8156-TH AT8157-TH

AT8117

AT8104a

AT8102

AT8109

AT8146

AT8138WH

AT8138

protivětrné ochrany - windscreeny (PC-315-MC410)

WINDSCREENY PRO HLAVOVÉ MIKROFONY
AT8119

Windscreen pro hlavový mikrofon ATM73
AT8125

Velký, kulový pěnový windscreen pro ATM73
AT8128

Malý, válcový pěnový windscreen pro hlavový mikrofon ATM73
AT8139L

Velký, pěnový windscreen pro hlavový mikrofon ATM75/PRO8HE
AT8139S

Malý, pěnový windscreen pro hlavový mikrofon ATM75/PRO8HE
AT8142A

Pěnové, spánkové podložky (pár) pro hlavový mikrofon ATM75/
PRO8HE

AT8142B
Pěnové, spánkové podložky (pár) pro hlavový mikrofon ATM73

AT8143
Souprava 4 windscreenů v různých barevných odstínech pro
ATM75/PRO8HE (růžový, purpurový, zelený a žlutý) včetně
spánkových podložek

WINDSCREENY PRO MIKROFONY SE SPONOU NA KRAVATU

AT8110
Pěnový windscreen pro ES943

AT8116
Miniaturní windscreen pro AT803b/ AT829/ AT831/ PRO70

AT8129
Miniaturní pěnový windscreen pro MT350

AT8130
Subminiaturní pěnové windscreeny pro MT830 (sada 3 ks)

AT8131
Miniaturní pěnový windscreen pro AT829/AT803/AT831/PRO70

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MINIATURNÍ MIKROFONY AT899
AT8150

Kryty mikrofonního systému (sada 3 ks)
AT8150-TH

Kryty mikrofonního systému v tělové barvě (sada 3 ks)
AT8151

Windscreen k AT899 (sada 3 ks)
AT8151-TH

Tělový windscreen k AT899 (sada 3 ks)

PŘÍSLUŠENSTVÍ K MIKROFONŮM AT892 
AT8156

Kryt mikrofonní kapsle
AT8156-TH

Verze AT8156 v tělové barvě
AT8156-CO

Verze AT8156 v kávové barvě
AT8157

AT892 windscreen
AT8157-TH

Verze AT8157 v tělové barvě
AT8157-CO

Verze AT8157 v kávové barvû

WINDSCREENY PRO ŘADU UNIPOINT®, PROPOINT®

A ENGINEERED SOUND®

AT8153 Malý 2-stupňový pěnový windscreen 
pro použití s modely U853 / U859 / U857

AT8153WH
Bílá verze AT8153

AT8102 Malý, dvoustupňový pěnový windscreen pro použití s
U853/U859/U857

AT8102WH
Verze AT8102 v bílém provedení

AT8104a
Drátěná hlava s přídavným vnějším pěnovým windscreenem, 
vhodný pro U853/U857/U859

AT8109
Pěnový windscreen pro mikrofony série ES s husím krkem

AT8117
Velký, pěnový (hustější struktura) windscreen pro použití v exteriéru

AT8161 Kovový protivětrný kryt pro použití s mikrofony 
na husím krku ze série engineered sound

AT8154 Malý 2-stupňový pěnový windscreen pro použití s 
modely U853 / U859 / U857

AT8154WH
Bílá verze AT8154 

AT8138 Windscreen pro mikrofonní vložku MicroLine®

Všechny mikrofony s příponou ML
AT8138WH 

Verze AT8138 v bílém provedení
AT8146

Windscreen pro PRO47/PRO49
AT8146WH

Verze AT8146 v bílém provedení
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studiové mikrofony

tabulka příslušenství

mikrofony 
pro živé ozvučení

Napájecí zdroje

AT8405A
AT8407
AT8471
AT8470
Redukce a další příslušenství pro stojany  

AT8422
Držáky a odpružené držáky pro studiové mikrofony

AT8430
AT8447
AT8449
AT8449SV
AT8458
AT8466
Univerzální odpružené držáky

AT8410A
AT8415
Protivětrné ochrany-windscreeny pro mikrofony sérii 20, 30 a 40

AT8137
AT8106
AT8159

Napájecí zdroje

AT8531
AT8542
Mikrofonní držáky

AT8405A
AT8406A
AT8407
AT8470
AT8471
Redukce a další příslušenství pro stojany

AT8422
AT8423
AT8665
Univerzální odpružené držáky

AT8410A
AT8415
Příslušenství pro miniaturní mikrofony

AT8418
AT8468
Příslušenství pro hlavové mikrofony

AT8439
Windscreeny k mikrofonům pro zpěv a nástroje

AT8106
AT8111
AT8112
AT8114
AT8115
AT8136
AT8153
AT8153WH
AT8159
AT8160
Windscreeny pro hlavové mikrofony

AT8119
AT8125
AT8128
AT8139L
AT8139S
AT8142A
AT8142B
AT8143

= DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ● = VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ   - (1) kromě bezdrátových verzí
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✪ ✪ ✪ ✪ ✪
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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● ● ●
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✪
●

●
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✪

Napájecí zdroje

AT8538 (1)

Mikrofonní držáky

AT8401

AT8405A

AT8406A

AT8407

AT8470

AT8471

Redukce a další příslušenství pro stojany 

AT8665

AT8422

AT8472

Univerzální odpružené držáky

AT8410A

AT8415

Příslušenství pro miniaturní mikrofony

AT8418

AT8444

Držáky a příslušenství pro mikrofony na klopu a kravatu

AT8411

AT8412

AT8414

AT8417

Příslušenství pro hlavové mikrofony

AT8439

Závěsné prvky k mikrofonům pro pevné instalace

AT8438

AT8438WH

AT8451

AT8451WH

Větrné ochrany-windscreeny pro mikrofony série 20, 30 a 40

AT8106

AT8159

Windscreeny k mikrofonům pro zpěv a nástroje

AT8101

AT8111

AT8112

AT8114

AT8115

Windscreeny pro hlavové mikrofony

AT8139L

AT8139S

AT8142A

AT8143

Windscreeny pro mikrofony na klopu a kravatu

AT8116

Windscreeny pro mikrofony řady Unipoint, Propoint a ES

AT8102

AT8102WH

AT8153

= DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ● = VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ   - (1) kromě bezdrátových verz
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✪
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vysílání 
& produkce
Napájecí zdroje

AT8531

AT8537

AT8538

Mikrofonní držáky

AT8405A

AT8407

AT8471

Univerzální odpružené držáky

AT8422

AT8423

Univerzální odpružené držáky

AT8410A

AT8415

Příslušenství pro miniaturní mikrofony

AT8418

AT8444

Držáky a příslušenství pro mikrofony na klopu a kravatu

AT8411

AT8412

AT8414

AT8417

AT8420

Příslušenství miniaturních mikrofonů AT898 a AT899 

AT8461

AT8461TH

AT899AK-TH

AT899AK

Příslušenství pro hlavové mikrofony

AT8439

AT8440

Windscreeny k mikrofonům pro zpěv a nástroje

AT8101

AT8114

AT8120

AT8136

Windscreeny pro směrové (shotgun) mikrofony

AT8132

AT8134

AT8135

Windscreeny pro mikrofony na klopu a kravatu

AT8116

AT8130

Windscreeny a kryty pro mikrofony AT899

AT8150

AT8150TH

AT8151

AT8151TH

Windscreeny pro AT892 MicroSet

AT8156

AT8156-TH

AT8156-CO

AT8157

AT8157-TH

AT8157-CO

= DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ● = VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ   - (1) kromě bezdrátových verzí
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✪ ● ✪ ● ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
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✪ ● ✪ ● ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
● ✪ ● ✪ ● ● ● ● ●

✪

Napájecí zdroje

AT8510

AT8536

AT8538

AT8531

Předzesilovače

AT8405A

AT8407

Stolní stojany

AT8615A

AT8615RS

AT8666

AT8666RSP

AT8666RSC

Příslušenství pro miniaturní mikrofony

AT8418

Držáky a příslušenství pro mikrofony na klopu a kravatu

AT8460

Závěsné prvky k mikrofonům pro pevné instalace 

AT8416

AT8438

AT8438WH

AT8451

AT8451WH

AT8452

AT8452WH

AT8651

AT8658

AT8662

AT8663

AT8664

AT8646AM

AT8646QM

AT8647QMS

AT8474

AT8473

Windscreeny k mikrofonům pro zpěv a nástroje

AT8122

Windscreeny pro mikrofony na klopu a kravatu

AT8110

Windscreeny pro mikrofony série Unipoint, Propoint a ES

AT8102

AT8102WH

AT8104A

AT8109

AT8109WH

AT8117

AT8138

AT8138WH

AT8146

AT8146WH

AT8153

AT8153WH

AT8154

AT8154WH

= DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ● = VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ   - (1) kromě bezdrátových verzí
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AC100 93

AC12 93

AC25 93

AC50 93

AE2500 19

AE3000 19

AE3300 18

AE4100 18

AE5100 19

AE5400 18

AE6100 18

AEW-DA550C 93

AEW-DA660D 93

AEW-DA800E 93

AEW-DA860F 93

AEW-R4100 83

AEW-R5200 82

AEW-T1000 81

AEW-T3300 80

AEW-T4100 80

AEW-T5400 80

AEW-T6100 80

AEW-TB44 93

AT2010 11

AT2020 12

AT2020USB 13

AT3031 10

AT3032 10

AT3035 9

AT4033aSM 6

AT4040 6

AT4040SC 6

AT4041 8

AT4047SVSC 7

AT4047SVSM 7

AT4050SC 7

AT4050SM 7

AT4071a 42

AT4073a 42

AT8004 51

AT8004L 51

AT8010 51

AT8015 45

AT8031 50

AT8033 50

AT8035 45

AT803aW 90

AT803b 48

AT803cb 48

AT804 51

AT804L 51 

AT808G 50

AT8101 108

AT8102 109

AT8102WH 109

AT8104a 109

AT8106 108

AT8109 109

AT8110 109

AT8111 108

AT8112 108

AT8114 108

AT8115 108

AT8116 109

AT8117 109

AT8119 109

AT8120 108

AT8122 108

AT8125 109

AT8128 109

AT8129 109

AT8130 109

AT8131 109

AT8132 108

AT8134 108

AT8135 108

AT8136 108

AT8137 108

AT8138 109

AT8138WH 109

AT8139L 109

AT8139S 109

AT8142A 109

AT8142B 109

AT8143 109

AT8146 109

AT8146WH 109

AT8150 109

AT8150-TH 109

AT8151 109

AT8151-TH 109

AT8153 109

AT8153WH 109

AT8154 109

AT8154WH 109

AT8156 109

AT8156-CO 109 

AT8156-TH 109

AT8157 109

AT8157-CO 109

AT8157-TH 109

AT8159 108

AT8161 109

AT8161 69

AT8202 102

AT822 49

AT825 49

AT829cW 90

AT831aW 90

AT831b 48

AT831c 48

AT831R 48

AT8325/1.0 98

AT8405a 104

AT8406a 104

AT8407 104

AT8410a 105

AT8411 106

AT8412 106

AT8414 106

AT8415 105

AT8416 107

AT8417 106

AT8418 105

AT8420 106

AT8422 104

AT8423 104

AT8430 105

AT8433 104

AT8434 106

AT8435 106

AT8438 107

AT8438WH 107

AT8439 106

AT8440 106

AT8444 105

AT8447 105

AT8449 105

AT8449SV 105

AT8451 107

AT8451WH 107

AT8452 107

AT8452WH 107

AT8456a 104

AT8458 105

AT8459 104

AT8460 106

AT8461 106

AT8461-TH 106

AT8466 105

AT8468 105

AT8470 104

AT8471 104

AT8472 104

AT8473 107

AT8473 69

AT8474 107

AT8474 69

AT8530 103

AT8531 103

AT8533 103

AT8533x 103

AT8536 103

AT8537 103

AT8538 103

AT8539 103

AT8539 47

AT8542 103

AT8601 107

AT8614 107

AT8615A 107

AT8615RS 107

AT8628B 83

AT8628B 98

AT8630 85

AT8646AM 107

AT8646QM 107

AT8647QM/S 107

AT8651 107

AT8662 107

AT8665 104

AT8666 107

AT8666RSC 107

AT8666RSP 107

AT8671 88

AT8672 88

AT8681 102

AT8684 102

AT875R 44

AT8801 102

AT889cW 89

AT892 47

AT892c 47

AT892c-CO 47

AT892cL4 47

AT892cL4-CO 47

AT892cL4-TH 47

AT892cLM3 47

AT892cLM3-CO 47

AT892cLM3-TH 47

AT892-CO 47

AT892cT4 47

AT892cT4-CO 47

AT892cT4-TH 47

AT892c-TH 47

AT892cW 47

AT892cW 89

AT892cW-CO 47

AT892cW-CO 89

AT892cW-TH 47

AT892cW-TH 89

AT892-TH 47

AT897 44

AT898 46

AT898c 46

AT898cW 90

AT899 46

AT899AK 106

AT899AK 46

AT899AK-TH 106

AT899AK-TH 46

AT899c 46

AT899c-TH 46

AT899cW 90

AT899cW-TH 90

AT-GcW (AT8319) 91

AT-GcW-PRO 91

AT-GRcW-PRO 91

ATH910PRO 97

ATH-COM1 97

ATH-COM2 97

ATH-D40fs 96

ATH-M20 96

ATH-M30 96

ATH-M40fs 96

ATH-M50 96

ATH-PRO500 BK 101

ATH-PRO500 SV 101

ATH-PRO5V 101

ATH-PRO700 101

ATH-PRO700SV 101

ATH-T22 97

ATH-T44 97

ATM250 22

ATM250DE 22

ATM350 24

ATM350cW 90

ATM410 21

ATM450 23

ATM610 21

ATM650 23

ATM710 20

ATM73a 25

ATM73ac 25

ATM73cW 89

ATM75 25

ATM75c 25

ATM75cW 89

AT-MX341a 98

AT-MX351 98

AT-MX381 99

AT-PL120 100

ATR20 36

ATR25 37

ATR30 36

ATR35cW 90

ATR35S 37

ATR3M 36

ATR50 36

ATR55 37

ATR97 37

ATW-1812 79

ATW-1814 79

ATW-1822 79

ATW-1824 79

ATW-1826 79

ATW-2110 87

ATW-2110/G 87

ATW-2110/H 87

ATW-2110/HC1 87

ATW-2110/HC2 87

ATW-2110/P 87

ATW-2110/P1 87

ATW-2110/P2 87

ATW-2110/P3 87

ATW-2120 87

ATW-3110A 85

abecední seznam výrobků
Typ Strana Typ Strana Typ Strana Typ Strana Typ Strana Typ Strana Typ Strana
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ATW-3110A/G 85

ATW-3110A/H 85

ATW-3110A/HC1 85

ATW-3110A/HC2 85

ATW-3110A/P 85

ATW-3110A/P1 85

ATW-3110A/P2 85

ATW-3110A/P3 85

ATW-3141A 85

ATW-3171A 85

ATW-49CB 92

ATW-49SP 92

ATW-701 88

ATW-701/G 88

ATW-701/H 88

ATW-701/P 88

ATW-701/P+ 88

ATW-702 88

ATW-A49 93

ATW-B80C 92

ATW-B80D 92

ATW-B80E 92

ATW-B80F 92

ATW-DA49 93

ATW-R1810 78

ATW-R1820 78

ATW-R2100 86

ATW-R3100A 85

ATW-RCS1 91

ATW-RM1 85

ATW-RM1 93

ATW-RMS1 91

ATW-T1801 79

ATW-T1802 79

ATW-T210 86

ATW-T220 86

ATW-T310 84

ATW-T341 84

ATW-T371 84

ATW-T701 88

ATW-T702 88

BP4027 43

BP4029 43

EP3 76

EP3 77

ES905CL 69

ES915C12 64

ES915C18 64

ES915C21 64

ES915H12 64

ES915H18 64

ES915H21 64

ES915ML12 64

ES915ML18 64

ES915ML21 64

ES915SC12 64

ES915SC18 64

ES915SC21 64

ES915SML12 64

ES915SML18 64

ES933C 66

ES933H 66

ES933ML 66

ES933WC 66

ES933WH 66

ES933WML 66

ES935C6 65

ES935H6 65

ES935ML6 65

ES935SC6 65

ES935SH6 65

ES935SML6 65

ES943C 69

ES943cW/C 90

ES945 68

ES945W 68

ES947 68

ES947W 68

ES961 68

ES961RC 68

ES961W 68

ESE-C 67

ESE-H 67

ESE-ML 67

ESE-O 67

M2 76

M2R 76

M2T 76

M3 77

M3R 77

M3T 77

MB/DK5 35

MB/DK7 35

MB1k 34

MB1k/c 34

MB2k 34

MB2k/c 34

MB3k 34

MB3k/c 34

MB4k 34

MB4k/c 34

MB5k 35

MB6k 35

MT350b 48

MT830c 48

MT830cW 90

MT830R 48

MT838b 48

MT838cW 90

PRO24 33

PRO24-CM 33

PRO25ax 31

PRO31 30

PRO31QTR 30

PRO35 32

PRO35cW 90

PRO37 32

PRO41 30

PRO42 62

PRO44 62

PRO45 62

PRO45W 62

PRO47T 63

PRO47TL 63

PRO49Q 63

PRO49QL 63

PRO61 30

PRO63 31

PRO70 32

PRO8HEcW 89

PRO8HEx 30

PRO92cW 89

PRO92cW-TH 89

U841A 60

U841cW 91

U851A 60

U851cW 91

U851R 60

U851RW 60

U853A 58

U853AU 58

U853AW 58

U853AWU 58

U853R 58

U853RU 58

U853RW 58

U853RWU 58

U857AL 57

U857AU 57

U857LcW 91

U857Q 56

U857QL 56

U857QLU 56

U857QU 56

U857R 57

U857RL 57

U857RLU 57

U857RU 57

U859QL 56

U873R 59

U891R 61

U891RC 61

U891RW 61

UE-C 59

UE-H 24

UE-H 59

UE-O 24

UE-O 59

UE-UL 59

XLRW (AT8317) 91
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