
 
 

 

 

 
 

AV-udstyr i retssalene ved 
Retten på Frederiksberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retssalene 

ved  

Retten på Frederiksberg 
 

Retten på Frederiksberg har indrettet 10 retssale med AV-udstyr til behandling af 

digitale retssager. 

 

Av-udstyret kan gengive billede og lyd fra alle medier og er baseret på en projek-

tor-/højttalerløsning, der styres fra dommerpodiet. 

 

I retssal 002, 101 og 102 sker adgangen til rettens av-udstyr fra forsvarer/anklager 

bordbrønde, hvor der kan tilkobles HDMI, VGA samt minijack (lyd). I de øvrige 

retssale kan fremvisning ske via Clickshare.  

 

Rettens reception kan udlåne følgende kabler (mod oplysning af navn og telefon-

nummer):  

• VGA kabel med minijack 

• Standard HDMI kabel 

• Mini-displayport til HDMI 

• Displayport til HDMI 

 

Retten råder endvidere over følgende mobilt udstyr til retshandlinger: 

• Hvisketolke-anlæg (2 sendere/10 modtagere) 

• Headset til lydforbedring ved f.eks. svag rum-/telefonaflytning (kun rets-

sal 001) 

• Streaming af lyd fra retssal samt fremvisning af billede og lyd via netværk 
til alternative lytterum (konvertering af HDMI til PDS signal), pt. dog alene 
muligt i retssalene 001 og 003 

• Dokumentfremviser 

• Sennheiser høretelefoner 
 

Opklarende spørgsmål til AV-udstyrets muligheder bedes stillet via e-mail til 

it.frb@domstol.dk. 

mailto:it.frb@domstol.dk


Retssalenes udstyr 
 

Retssal 001: 
• Digital nævningesal 

• Lydoptagelse 

• Visning af billeder og film og afspilning af lyd fra medie 

• Trådløs visning (Clickshare) 

• Headset til lydforbedring ved f.eks. svag rum-/telefonaflytning 

• Mulighed for transmittering af lyd og billede til retssal G 

• Lyd til lytterum på baggang (hvis arrestant) samt advokatværelse 

 

Retssal 002: 
• Lydoptagelse 

• Video4 

• Visning af billeder og film og afspilning af lyd fra medie 

• Lytterum ved anvendelse af video4 til 004 samt lytterum på baggang (hvis arre-

stant) 

 

Retssal 003: 
• Lydoptagelse 

• Visning af billeder og film og afspilning af lyd fra medie 

• Trådløs visning (Clickshare) 

• Mulighed for transmittering af lyd og billede til retssal G 

• Lyd til lytterum på baggang samt advokatværelse 

 

Retssal 101: 
• Video4 

• Visning af billeder og film og afspilning af lyd fra medie 

• Lytterum ved anvendelse af video4 

 

 

 

 

 

 

Retssal 102: 
• Lydoptagelse 

• Video4 

• Visning af billeder og film og afspilning af lyd fra medie 

• Lytterum ved anvendelse af video4 til 004 samt lytterum på baggang (hvis arre-

stant) 

 

Retssal 103:  
• Lydoptagelse 

• Visning af billeder og film og afspilning af lyd fra medie 

• Trådløs visning (Clickshare) 

 

Retssal 104: 
• Lydoptagelse 

• Visning af billeder og film og afspilning af lyd fra medie 

• Trådløs visning (Clickshare) 

 

Retssal 105: 
• Lydoptagelse 

• Visning af billeder og film og afspilning af lyd fra medie 

• Trådløs visning (Clickshare) 

 

Retssal E: 
• Lydoptagelse 

• Visning af billeder og film og afspilning af lyd fra medie 

 

Retssal F: 
• Lydoptagelse 

• Visning af billeder og film og afspilning af lyd fra medie 

 

Retssal K: 
• Lydoptagelse 

• Visning af billeder og film og afspilning af lyd fra medie 

 


