
AW Toolbox
AW Toolbox coloca a potência dos processadores AV LiveCoreTM da Analog Way ao 
seu alcance! 

Para controlar as séries LiveCoreTM

Ajuste seu multiprojetor Blending de Borda Suave
Recupere ou controle predefinições com transições contínuas
Exiba fontes e logotipos com propriedades e instantâneos dinâmicos 
Defina as config. de entradas (plugue atual, HDCP, padrão de teste, congelar) 
Defina as configurações de saídas (HDCP, gama, padrão de teste, etc.)
Controle sua saída de monitoramento

Rápida descrição do AW Toolbox
ASC4806 : Ascender 48
ASC3204 : Ascender 32
ASC1602 : Ascender 16
SMX12x4 : SmartMatriX Ultra

Todas as especificações técnicas estão disponíveis em 
nosso website. 

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. AW Toolbox está disponível na :
 Google Play Store : 14.90 € - 19.90 $ USD 
  iOS App Store : 17.99 € - 19.99 $ USD  
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Siga-nos

AW Toolbox para Android é compatível com tablets Android™ (7’’ 
ou maior), Android™ OS 4.0 ou mais recente e resolução mínima de 
800x600 (ou 600x1024 para telas largas). Outros dispositivos Android™ 
(smartphones, laptops, etc.) não são compatíveis.
AW Toolbox para iOS suporta qualquer iPad funcionando com iOS 7 ou 8 
(iPad geração 2, 3 e 4, iPad Air, iPad mini geração 1 e 2).  Outros dispositivos 
iOS (iPhone, a Apple Watch, etc.) não são compatíveis.

Onde quer que você esteja na área do seu evento, opere facilmente seu processa-
dor AV com um simples toque de dedo.

Restrições Ferramentas gratuitas também disponíveis em 
www.analogway.com

AW Gateway : controle qualquer comutador da Analog Way com múltiplas 
interfaces simultaneamente.
AW Screen Frame Cutter : ferramenta para separar qualquer imagem de 
tela ampla em planos de fundo fixos para seu multiprojetor Blending de 
Borda Suave.
AW EDID Editor : solução para criar e editar arquivos EDID para 
compatibilidade ideal entre suas fontes e telas.

- Blending - - Entradas -

- Logotipo - - Memórias -

  Exemplos de instantâneos

- Conexão -

NXT1604 : NeXtage 16


