
Bluetooth® prezentační systémy



Naše vize jsou nyní realitou. Společnost Williams AV 

se vyvíjí jako kompletní poskytovatel AV řešení. Se 

zavedením této nové řady bezdrátových prezentačních 

systémů úspěšně propojujeme audio a video prezentace 

s inovativními řešeními. Pro prodejce a AV integrátory 

poskytujeme nové a vzrušující možnosti integrace, 

jsme připraveni na růst a při našich cestám se necháváme 

inspirovat, nasloucháme požadavkům a využíváme trendy 

nejnovějších technologií.

Připojte se k nám na této odvážné a krásné jízdě. Zažijte 

jedinečné bezdrátové prezentační technologie z nové řady 

Williams AV. Jízda začíná - držte se pevně.

PATENTOVANÉ ŘEŠENÍ 

Náš patentovaný design pro systémy BluePOD Solo, 

BluePOD Conference Mate a Audio Presenter HUB 

umožňuje integraci transceiveru Bluetooth® (B-WAP) 

do stropu přímo nad vaším pracovním prostorem, 

čímž minimalizuje omezení vzdálenosti a případnou 

nežádoucí ztrátu signálu. Bezdrátový transceiver tak 

není třeba instalovat do 19“ technologické skříně. 

Instalace lehkého transieveru B-WAP je opravdu 

jednoduchá, stačí jej pomocí stíněného kabelu 

CAT6 propojit s danou jednotkou (BluePOD Solo, 

BluePOD Solo DANTE, BluePOD Conference Mate 

nebo Audio Presenter HUB).



BluePOD Solo představuje bezdrátovou koncepci 
distribuce audio signálu, kterou je možno jednoduše 
zařadit do již existujících profesionálních ozvučovacích
audio systémů. BluePOD Solo obsahuje patentovaný
bezdrátový přístupový bod Bluetooth (B-WAP), který 
poskytuje pokrytí na vzdálenost až 15m. B-WAP 
přístupový bod zajišťuje silné a plynulé spojení. 
Jakékoli zařízení Bluetooth je možno připojit pouhým 
klepnutím na tlačítko Bluetooth připojení na vašem 
zařízení, žádný zvláštní software není potřeba. 
Nastavení hlasitosti, ztlumení a připojení příchozích 
a odchozích hovorů se provádí na vašem zařízení 
stejně jako dřív.

Zatímco běžná Bluetooth zařízení jsou navržena tak, 
aby se automaticky spojila, je BluePOD Solo speciálně 
navržen tak, aby se v podnikovém prostředí automaticky 
nepároval a rozhodnutí spárovat se se systémem 
místnosti je vždy na uživateli. Zatímco spotřební 
Bluetooth zařízení zůstávají spárována, dokud nejsou 
mimo rozsah, BluePOD automaticky odpojí uživatele, 
jakmile je audio / video konferenční hovor dokončen. 
Tím se systém uvolní a zabrání nechtěnému připojení 
během soukromých hovorů. BluePOD Solo je založen 

Kodek aptX HD výrazně zlepšuje kvalitu zvuku tím, že 
zvyšuje šířku pásma Bluetooth stream a současně snižuje 
kompresi signálu. Konečným výsledkem je vynikající 
profesionální kvalita zvuku s nízkou latencí a velmi malým 
šumem pozadí. Integrátoři mohou využít BluePOD Solo 
do již existujících audio systémů a to pomocí standardního 
audio rozhraní, které zahrnuje line-in / line-out např. z 
audio mixpultu. Model BluePOD Solo DANTE nabízí 
integraci BluePOD Solo do síťové audio streaming 
architektury.

Audio konference

Integrace do jakéhokoliv stávajícího audio systému

Bluetooth distribuční audio systém s B-WAP přístupovým transieverem

Konferenční hovor

Bluetooth spojení

CAT 6 / POD Bluetooth® přijímač
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BluePOD Conference Mate systém nabízí zjednodušení 
konferenčních hovorů v zasedacích místnostech pomocí 

připojení mobilních zařízení současně s kompletní integrací 

audio distribuce. Systém je vybaven integrovaným 

mixpultem s funkcemi DSP, včetně obvodů potlačení 

akustické ozvěny. Audio mix zahrnuje čtyři vstupy (2x line,

2xMIC), dva line výstupy a dva 25-Watt zesilovače pro 

přímé připojení reproduktorů. BluePOD Conference Mate 

obsahuje patentovaný bezdrátový přístupový bod Bluetooth 

(B-WAP), který poskytuje pokrytí na vzdálenost až 15m.

B-WAP přístupový bod zajišťuje silné a plynulé spojení. 

Jakékoli zařízení Bluetooth je možno připojit pouhým 

klepnutím na tlačítko Bluetooth připojení na vašem zařízení, 

žádný zvláštní software není potřeba. Nastavení hlasitosti, 

ztlumení a připojení příchozích a odchozích hovorů se 

provádí na vašem zařízení stejně jako dřív. Patentovaný 

design umožňuje integraci transceiveru Bluetooth (POD) 

do stropu přímo nad vaším pracovním prostorem 

a minimalizuje omezení vzdálenosti a zablokování signálu. 

Pro připojení Bluetooth v telefonu není nutný žádný speciální 

software. Aplikace pro iOS a Android nabízí úplné nastavení 

systému, výběr reproduktorů a audio vstupů, které chcete 

použít.

Audio konference

Integrovaný audio mixer s obvody pro potlačení akustického echa

Bluetooth distribuční systém s B-WAP transieverem

CAT 6 / B-WAP Bluetooth® přijímač

Konferenční hovor

Bluetooth® spojení

Google Chromecast je ochranná známka Google LLC.
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Audio Presenter HUB je založen na funkčnosti přístroje 

Presenter HUB a rozšiřuje možnosti o přidání zvuku 

do mixu. Přináší tak první, skutečnou bezdrátovou 

audio + video konektivitu.

přidání bezdrátových zařízení do prezentací ve Vašich 

zasedacích místnostech. Kombinujte konferenční hovory 

s aplikací PowerPoint, jednoduše připojením telefonu 

k Bluetooth a bezdrátovým připojením notebooku 

k zobrazovacím zařízení v místnosti. Integrovaný video 

rozbočovač podporuje jak kabelové USB a video 

komponenty (kamery, počítače a multimediální 

přehrávače), tak i bezdrátová mobilní zařízení používající 

Airplay®, Google Chromecast a Miracast ™. Výstupy 

zahrnují HDMI s podporou až 4K, USB port médií pro 

připojení k PC / Mac s podporou videokonferencí, snímání 

přednášek nebo jiných audio / video aplikací.

Jedinečný design Audio Presenter HUB také umožňuje 

koncovým uživatelům sdílet důležité informace z místního 

displeje přes USB port médií. Sdílejte obrázky z Vašeho 

smartphonu nebo iPadu během videokonference, je to 

stejně snadné jako připojení telefonu k Audio Presenter 

HUB jednotce pomocí bezdrátového zrcadlení zobrazení.

Bluetooth audio systém je vybaven integrovaným mixem 

s funkcemi DSP, včetně obvodu pro potlačení akustického 

echa. Audio mixer nabízí celkem čtyři vstupy (dva 

mikrofony / dvě linky), dva linkové výstupy a dva 25 W 

zesilovače s výstupy pro přímé připojení reproduktorů. 

Audio a Video konference

Digital Hub s podporou HDMI, USB, Airplay, Google Chromecast, Miracast a Ethernet

USB Media Bridge pro integraci Vašich audio a video zdrojů do video konference / 
Distance Learning / Mac a PC aplikací

Integrovaný audio mixer s funkcí potlačení akustického echa

Bluetooth distribuční systém s BLUE POD remote POD

CAT 6  | POD Bluetooth ®  Transceiver 

USB 
USB | Video Camera 

Poznámky

Presenter App 
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Konferenční hovor
Bluetooth konektivita

Zrcadlení

Poznámky

Konferenční hovor

Bluetooth konektivita



VYUŽITÍ

Firmy   Jednací a konferenční místnosti, školící centra

Vzdělání   Posluchárny / učebny

Městská správa  Jednací síně, společenské sály 

APLIKACE

Prezentace

Školení / kurzy

Audio / Video konference

Bluetooth ® Audio / Video konferenční systémy
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