
المعدات: الروبوت الذكية صندوق التلفزيون الشركة، الذكية الروبوت صندوق
التلفزيون
وحدة
المعالجة
المركزية

AMLogic نوع S905X رباعية النواة أرم اللحاء A53 @ 2GHz

GPU ،MHzغبو @ MP 750خماسي النواة مالي-450
ذاكرة DDR3:1GB (الخيار: 2 غيغابايت)
فالش eMMC:8GB  (الخيار: 16 جيجابايت)
واي فاي              إيي 802.11 ب / ز / ن
Moudle بالستيك : لون أسود

I / O

1 * HDMI 4K * 2K 2.0 أود اإلخراج، هدميA
أف أوت * 1 480I / 576i أشرطة خرج تعريف قياسي
2 * USB منفذ أوسب المضيف، 1 * جهاز أوسب * 1
1 * OPTICAL رقمي إخراج الصوت
1 * RJ45 إيثرنت جهة تعامل
سد بطاقة * 1 GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GBالدعم 4 
فتحة بطاقة سيم* 1

قوة DC 5V / 2A.يؤدى مؤشر،العمل :أزرق؛ تعليق:أحمر    

البرمجيات
OS ذكري المظهر 6.0 الخطمي

فيديو

فيديو أملوجيك المحرك (أفي) مع أجهزة فك تشفير األجهزة المخصصة وأجهزة التشفير *
* يدعم متعددة "المضمونة" جلسات فك التشفير الفيديو و في وقت واحد فك الترميز والترميز
* فيديو / صورة فك التشفير
   -VP9 4 الملف الشخصي -2 تصل إلىK * 2K @ 60fps
   -H.265 شفت MP-10@L5.1 4 تصل إلىK * 2K @ 60fps
   -H.264 أفك HP@L5.1 4 حتىK * 2K @ 30fps
   -H.264 1080 مفك تصل إلىP @ 60fps
   -MPEG-4 أسب @ L5 1080 حتىP @ 60fps (14496-إسو)
   -WMV / 1080 فك-1 سب / مب / أب تصل إلىP @ 60fps
   -AVS-P16 (أفس +) / أفس-P2 1080 الملف الشخصي جيزون تصل إلىP @ 60fps
   -MPEG2 1080 مب / هل تصل إلىP @ 60fps
   -MPEG1 1080 مب / هل تصل إلىP @ 60fps
   -RealVideo 8/9/10 1080 تصل إلىP @ 60fps
التشفير P H.264 60fpsالكمون المنخفض 1080 *
* HDR10 و هلغ هر معالجة الفيديو
تنسيقات الملفات mp4، *. * .jpg .* ،مبغ، * ومف، *. مبيغ، * دات، * أفي، *. موف، *. إسو * ،mkv. * * يدعم
* فيديو / صورة ترميز
/ التشفير مع شكلي معدل بت األداء H.264    - جبيغ مستقل و
   -JPEG ترميز الصور
   -H.264 1080 ترميز الفيديو تصل إلىP @ 60fps مع الكمون المنخفض

سمعي

منخفض السلطة ميدياكبو مع دسب معالجة الصوت
آك، وما، آرإم، فالك، أوغ والبرمجة مع 7.1 / 5.1 أسفل الخلط ،MP3 يدعم
المدمج في الصوت داك ستيريو
و بم المسلسل الصوت الرقمي اإلدخال / اإلخراج IEC958 / المدمج في سبديف
بم + I2S يدعم المتزامنة المزدوجة الصوت الناتج قناة ستيريو مع مزيج من التناظرية + بمو أو

صورة JPEG،BMP،GIF،PNG،TIF عالية الدقة
لغة اإلنجليزية الفرنسية األلمانية األسبانية اإليطالية الخ لغات متعددة اللغات

Appliactions
عبر االنترنت .تصفح جميع مواقع الفيديو، ودعم نيتفليكس، هولو، فليستر، يوتيوب، الخ
التطبيقات .التطبيقات تحميل بحرية شكل سوق الروبوت،متجر تطبيقات األمازون وما إلى ذلك
متوسط .ديسك، سد / مك بطاقة U ،محلي تشغيل الوسائط، دعم هد
التحدث عبر
اإلنترنت الدعم  سكايب مكالمة فيديو، مسن، الفيسبوك، تويتر، ق الخ

http://www.sztomato.com/ae/news/Have-the-ease-of-using-internet-from-the-tv-screen.html#.WOYRAPmEBm4
http://www.sztomato.com/ae/news/Have-the-ease-of-using-internet-from-the-tv-screen.html#.WOYRAPmEBm4
https://www.alibaba.com/product-detail/OEM-Original-USB-Dongle-Data-Card_60510681628.html


اآلخرين
الدعم البريد اإللكتروني، دعوى مكتب الخ.
دعم وظيفة دلنا
ماوس السلكية / لوحة المفاتيح Gدعم 2.4


