
pأملوجيك رباعي كامل عالية الدقة وسائل الإعلام لاعب S905 1080 الروبوت 5.1
مكسق برو Kodi16.0 الروبوت التلفزيون مربع مربع رباعي

                                               مواصفات األجهزة
.النموذج رقم مكسق برو
وحدة المعالجة المركزية (وحدة المعالجة المركزية يصل إلى 2.0 جيجاهرتز (دففس A53-™أملوجيك الذراع القشرة S905 رباعية
الجرافيك + خماسي-مالي األساسية-450 تصل إلى 750 ميغا هرتز
فالش (سعة 8 (ز 16 اختياري
SDRAM ذاكرة (سعة 1 جيجابايت (ز 2 اختيارية DDR3 ذاكرة
مواصفات إمدادات الطاقة
الطاقة العرض DC 5 2/فولتA
(الطاقة المؤشر (الصمام  الطاقة على: األزرق؛ وضع االستعداد: األحمر
الميزات الرئيسية
نظام التشغيل Android™ 5.1 مصاصة
3D 3D 1080 عالية الدقةPx2

الدعم وحدة فك ترميز تنسيق MPEG1/2/4,H.264 عالية الدقة/H.265، HD افك/VC-1، جمهورية مقدونيا/رمفب، كسفيد/DivX3/4/5/6،
RealVideo8/9/10، شفت MP-10

الدعم تنسيق الوسائط MP4/دات/ميال في الغالون/تلفزيون/Flv/ومف/محامون بال حدود/ISO/فوب/مكف/موف/Ts/أفي/جمهورية مقدونيا/رمفب
الدعم تنسيق الموسيقى MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/فلك/القرد
الدعم تنسيق الصورة JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF عالية الدقة
الناقل التسلسلي العام المضيف 4 USB 2.0 عالية السرعة، ودعم يو القرص والناقل التسلسلي العام األقراص الصلبة
بطاقة القارئ MMC/التنمية المستدامة™/بطاقات إس دي إتش سي
األقراص الصلبة نظام الملفات FAT16/FAT32/NTFS نظام الملفات
الدعم العنوان الفرعي IDX + USB/وزارة الصحة/SUB/الصربية/الصناعات الصغيرة والمتوسطة
عالية ديفينيشن  
فيديو اإلخراج عالية الدقة فائقة وإخراج جميع SD/HD/4K2K الدعم فك ترميز قياسي

شعبة الخدمات التنفيذية نوع من اللغات "اإلنكليزية/الفرنسية/األلمانية/اإلسبانية/اإليطالية إلخ "اللغات المتعددة األطراف

الشبكة المحلية إيثرنت: 100، معيار الملكية األردنية-45
السلكي (ac/ب/ز/ن IEEE802.11 ب/ز/ن (اختياري IEEE802.11 دعم

الماوس/لوحة المفاتيح USB 2.4GHz الدعم الماوس ولوحة المفاتيح عن طريق الناقل التسلسلي العام؛ دعم ماوس السلكي 2.4 غيغاهرتز، ولوحة المفاتيح عن طريق دونغل

HDMI™ HDMI™ 2.0 (CEC و HDCP 2.2)، 4 ك * 2 ك @60 في الثانية
مركبات الدعم
البصرية الدعم
Gالجيل الثالث 3 الدعم
SPDIF/IEC958 البصرية
البث التلفزيوني عبر اإلنترنت وأوت الدعم العديد من أنواع البث التلفزيوني عبر اإلنترنت وبرامج أوت
مواصفات البرامج

شبكة الدالة الدردشة، تومض بيكاسا، يوتيوب، فيسبوك، على شبكة اإلنترنت األفالم وما إلى ذلك Skype ،ميراكاست، كودي، البث

األخرى ميزة مجاناً البحث في شبكة اإلنترنت، اآلالف من تطبيقات الروبوت، وأنواع عديدة من األلعاب، إلخ



 








