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#نموذج MK288 ذكري المظهر™ سمارت ميني بوكس
وحدة المعالجة المركزية RK3288 الترا رباعية النواة اللحاء A17 1.8 سلسلة، وتصل إلىGHZ
التردد الرئيسي T764-™و غبو هي مالي GHZمع ما يصل إلى A17 1.8 رباعية النواة أرم وحدة المعالجة المركزية اللحاء
الذاكرة الداخلية 2G DDR3
ذاكرة 8G
نظام التشغيل ذكري المظهر™ 4.4.2
واجهة المستخدم ذكري المظهر™ نظام ليتيرفاس نمط

فيديو
4K H.264 / H.265 1080 فك، فكP متعددة الفيديو
1080P ترميز الفيديو ل H.264 و VP8، مفك

سمعي MP3 / WMA / APE / FLAC / AAC / OGG / AC3 / WAV إلخ
صورة (يدعم مجموعة متنوعة من تنسيقات تنسيق الصور (جبغ،بابوا نيو غينيا،بمب الخ
فالش يدعم فالش
توسيع التخزين دعم تف بطاقة و توسع القرص الصلب المحمول
يو اس بي Gأوسب هوست 2.0 دعم الجيل الثالث 3 1
تف بطاقة سعة GBدعم و إلى 32
HDMI™ HDMI™ 2.0 3D إخراج هد (1080 بكسل)
™بلوتوث بت 4.0
™واي فاي ™جرام / 5 جرام ويفي 2.4
RJ45 توصيل السلك شبكة االتصال
الصوت البصرية يدعم الصوت اإلخراج البصري
جهاز التحكم الالسلكية عن بعد Gدعم األشعة تحت الحمراء عن بعد و 2.4
الجهد المعلمات 5V-2.5A دس

 

ميزات:

وحدة المعالجة المركزية التي A17 رباعية النواة RK3288 تباهى عالية الأداء1. الروبوت تف بوكس 
غبو هذه النتيجة في أداء الروبوت المجنون. T764-يقترن قوية رباعية النواة مالي

2. الروبوت التلفزيون مربع توفير أفضل تجربة الروبوت المتاحة من أي منتج آخر منافس، لذلك الجلوس
ومشاهدة الأفلام المفضلة لديك وتيارات حية مع تشغيل حية وسلسة.

مع سعة تخزين داخلية 8 جيجا تمنحك الغرفة والحرية لتثبيت التطبيقات دون3. أندرويد تف بوكس 
الحاجة إلى القلق دائما حول نفاد المساحة.

http://www.sztomato.com/ae/news/Android-Mini-PC-Is-Gorgeous-Appearance.html#.WSI9vbEYx6w


ماذا في الصندوق ؟

1 * الروبوت صندوق التلفزيون
1 * كابل هدمي
1 * كابل أوسب
1 * استقبال الأشعة تحت الحمراء
1 * التحكم عن بعد
1 * محول الطاقة
1 * دليل المستخدم















شبكة لاعب وسائل الاعلام، كامل هد الروبوت مربع التلفزيون

http://www.sztomato.com/ae/news/you-don-t-know-some-of-the-information-on-the-android-tv-box.html#.WOyHxvmEBm4

