
 أملوجيك التلفزيون مربع الدعم ريمكس مع اثيرينت 1000 متر

األجهزة
وحدة المعالجة
المركزية جيجاهرتز A53 @2 أملوجيك األساسية للذراع القشرة S905 رباعية

الجرافيك ،ميغاهيرتز MP @ 750خماسي النواة مالي--الجرافيك 450
الذاكرة جيجابايت DDR3：2 ذاكرة
فالش فالش ناندو：32 جيجابايت
وأي فأي IEEE 802.11 ب/ز/ن       
بلوتوث BT4.0
موودل األلومنيوم: اللون األسود

اإلدخال/اإلخراج

1 * HDMI HDMI 2.0 ،ك 2 ك * ترقية اإلخراج 4
للمركبات * 1
خارج 480i/576i القياسية تعريف اإلخراج

2 * USB USB ميناء أوسبهوست، 1 * جهاز * 1
بصري * 1 إخراج الصوت الرقمي
1 * RJ45 م LAN 1000/واجهة شبكة إيثرنت，مسافة 10 أمتار
TF بطاقة * 1 الدعم 4 جيجابايت/8 جيجابايت/16 جيجابايت/32 جيجابايت/64 جيجابايت 

الطاقة DC 5V/2 ；ألف
Wالطاقة االحتياطية：  < 0.5

البرمجيات
نظام التشغيل Android5.1.1/ريمكس

فيديو

H.265 شفت MP-10@L5.1 4 ما يصل إلىKx2K@60fps
HP@L5.1 افك H.264 4 تصل إلىKx2K@30fps
MVC H.264 1080 تصل إلىP@60fps
ASP@L5 MPEG-4 1080 حتىP@60fps (14496-إيزو)
WMV/VC-1 ليرة سورية/MP/AP 1080 تصل إلىP@60fps
AVS-P16(AVS+) الهالل-P2 1080 جيزان الشخصية حتىP@60fps
إيزو-P@60fps ((13818حتى MP/HL 1080 تلفزيون-2
إيزو-P@60fps ((11172حتى MP/HL 1080 تلفزيون-1
P ريالفيديو 09/08/10 حتى 1080
WebM حتى VGA
متعددة اللغات ومتعددة دعم تنسيق العنوان الفرعي الفيديو
(ISO/IEC-10918) قرار فك التشفير JPEG و MJPEG بكسل غير محدود
التحجيم، التناوب واالنتقال من آثار ،JPEG يدعم الصورة المصغرة
jpg.* وتنسيقات الملفات mov، *.iso، *.mp4، *.rm.* ،أفي .* ،mpg، *.mpeg، *.dat.* ،ومف ،mkv.* يدعم

الصوت
DSP طاقة منخفضة ميدياكبو مع معالجة الصوت
الجميح للسيارات، األب، وجمهورية مقدونيا، فلك، أغ والقابلة للبرمجة مع 5.1 خلط ألسفل ،MP3 يدعم
المسلسل الرقمي الصوت المدخالت والمخرجات PCM و SPDIF/IEC958 المدمج

الصورة HD JPEG、BMP、GIF、بابوا غينيا الجديدة、معرض طرابلس

دعم اللغة الصينية، اللغة اإلنكليزية، وألمانيا، واليابانية، إلخ كوريا. لغات متعددة

أبلياكشنز
عبر اإلنترنت .يوتيوب، إلخ ،Flixster ،هولو ،Netflix ،تصفح جميع الفيديو دعم المواقع
تطبيقات .تحميل تطبيقات بحرية نموذج الروبوت السوق、األمازون المتجر إلخ
متوسطة .SD/MMC "يو، "بطاقة Disck ،وسائل اإلعالم المحلية تشغيل، ودعم األقراص الصلبة



التحدث عبر
اإلنترنت أمام، التغريد، إلخ ف ،MSN ،مكالمة الفيديو Skype دعم

اآلخرين
دعم البريد اإللكتروني، ومكتب تناسب إلخ.
DLNA دعم وظيفة
الالسلكية الماوس/لوحة المفاتيح Gدعم 2.4

 
:الميزات

ز 2 و 32 ز فالش DDR3 ريمكس والروبوت 5.1.1 مع ذاكرة S905 يعتمد مربع التلفزيون

ما هو في المربع؟

XBMC مربع التلفزيون الروبوت * 1
كابل هدمي * 1
جهاز التحكم عن بعد * 1
السلطة محول * 1
دليل المستخدم * 1












