
4k hd الروبوت التلفزيون المورد مربع ، pvv ميديا \u200b\u200b بالير
الروبوت التلفزيون مربع

منتج 
رقم الموديل x92  www.sztomato.com

ghzبت @ a53 64 2--النواة القشرة الذراع--S912 اممنطق
جرافيك الجرافيك @ 750 ميغاهيرتز T820MP3--مالي
مضغوط سعة 3 جيجابايت ddr3 ذاكره
التخزين الداخلي gbايماك 16
اي g/n/ac.109/ح802.11 ب 2.4
تشغيل الروبوت 6.0 الخطمي
بلوتوث بريتيش تيليكوم 4.0
مودل االشعه فوق البنفسجية اللون األسود + abs البالستيك
سلطه ；aالعاصمة 5 فولت/2

اإلدخال/اإلخراج

1 * hd 4k * 2k عاليه الدقة ناتج, hd 2.0 a
1 * av خارج مركب إخراج الفيديو والصوت
الناقل التسلسلي *4
العام usb المضيف ، 1*جهاز usb منفذ *3

بصري *1 رقمي إخراج الصوت
rj45 منفذ * 1 ايثرنت جيجابت واجهه
1 * sd/mmc بطاقة gb ~ 64mbدعم 4
التخفيف * 1 ديسيبل الباسطة أتيننا 3

فيديو

محرك الفيديو اممنطق (أفي) مع االجهزه المخصصة أجهزه فك التشفير والترميز *
* يدعم متعددة "المضمونة" فك الفيديو الدورات وفك التشفير والترميز المتزامن
www.sztomato.com  * الفيديو/صوره فك
   --VP9 4 الشخصي--2 تصل إلىk * 2k @ 60fps
   --h.264 4 النائب--10 @ ل 5.1 يصل إلىk * 2k @ 60fps
   --h.264 avc HP@L5.1 4 تصل إلىk * 2k @ 30fps
   --h.264 mvc 1080 تصل إلىp @ 60fps
p @ 60fps (iso-14496)تصل إلى l5 1080 @ تلفزيون-4 اسيا والمحيط الهادئ--   
p @ 60fpsيصل إلى ap 1080/ليرة سوريه/النائب vc-1/ومف--   
   --avs-p16 (avs +)/اف-p2 1080 جيهون الشخصية حتىp @ 60fps
p @ 60fpsتصل إلى mpeg2/hl 1080 النائب--   
   --mpeg1 النائب/hl 1080 تصل إلىp @ 60fps
p @ 60fpsراللفيديو 8/9/10 حتى 1080--   
التشفير p h.264 60fpsالكمون المنخفض 1080 *
* HDR10 وتجهيز الفيديو hdr
 jpg جمهوريه مقدونيا و *. ملف .* ، mp4 .* ، يدعم *. مكف ، *. ميال في الغالون ، *. ومف ، *. دات ، *. أفي ، *. وسائل التحقق ، *. ايزو *
الفيديو/صوره الترميز *
   --jpeg مستقله والتشفير h.264 مع شكلي األداء/بت معدل
   --jpeg ترميز الصور
   --h.264 1080 ترميز الفيديو حتىp @ 60fps مع كمون منخفض

صوت

منخفضه الطاقة وحده المعالجة المركزية وسائل االعالم مع حزب اليسار الديمقراطي
جمهوريه مقدونيا ، فلك ، سطين وبرمجتها مع 7.1/5.1 لألسفل--خلط ، wma ، الجميح للسيارات ، mp3 يدعم
www.sztomato.com       المدمج في الصوت ستيريو لجنه المساعدة االنمائيه
المدخالت/المخرجات pcm والصوت الرقمي التسلسلي iec958/المدمج في سبديف
i2s + pcm أو pcm + يدعم المتزامنة المزدوجة الصوت قناه ستيريو اإلخراج مع مزيج من التناظرية

صوره hd jpeg السجناء gif بابوا نيو غينيا معرض طرابلس  www.sztomato.com
لغة االنكليزيه الفرنسية المانيه االيطاليه االسبانيه الخ اللغات
عبر اإلنترنت .هولو ، فلستر ، يوتيوب ، الخ ، netflix تصفح جميع المواقع الفيديو ، ودعم
تطبيقات . تطبيقات تحميل بحريه شكل الروبوت السوق、األمازون التطبيق المتجر
متوسط .بطاقة sd/mmc ، تشغيل وسائل االعالم المحلية ، ودعم االقراص الصلبة ، يو ديسك
الحديث علي اإلنترنت فيسبواك ، التغريد ، وغيرها ف ، msn ، دعم سكايب مكالمة فيديو

آخر
دعم البريد الكتروني ، ومكتب البدلة الخ.
dlci    www.sztomato.com دعم الدالة
ماوس السلكي/لوحه المفاتيح g دعم 2.4

 
:
hd 1 * كابل
أشعه البعيد * 1
مستخدم دليل * 1
حزمه اإلطار * 1
سلطه محول * 1
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