
الالسلكية الوحدة النمطية داخل wcdma LTE أملوجيك مع S905X :األجهزة
وحدة المعالجة
المركزية جيجاهرتز A53 @2 رباعي الذراع القشرة S905X أملوجيك

الجرافيك ،ميغاهيرتز MP @ 750خماسي النواة مالي--الجرافيك 450
الذاكرة (غيغابايت (الخيار: 2 غيغابايت DDR3：1 ذاكرة
فالش (سعة：8 جيجابايت  (الخيار: 16 غيغابايت
وأي فأي IEEE 802.11 ب/ز/ن             
مودلى البالستيك : اللون أسود

اإلدخال/اإلخراج

1 * HDMI HDMI 2.0 a ،ك 2 ك * ترقية اإلنتاج 4
للمركبات خارج * 1 480i/576i إخراج تعريف موحد
2 * USB USB المضيف، 1 * جهاز USB منفذ * 1
بصري * 1 الرقمية إخراج الصوت
1 * RJ45 شبكة إيثرنت واجهة
SD بطاقة * 1 الدعم 4 جيجابايت/8 جيجابايت/16 جيجابايت/32 جيجابايت/64 جيجابايت 
SIM فتحه بطاقة* 1

الطاقة DC 5 2/فولتA；الصمام مؤشر，وتعمل ：األزرق؛ وضع االستعداد：األحمر    

البرمجيات
نظام التشغيل الروبوت 6.0 الخطمى

فيديو

فيديو أملوجيك محرك (أفي) مع وحدات فك ترميز األجهزة المخصصة والترميز *
* يدعم متعددة الفيديو "المضمون" فك الدورات و الترميز وفك الترميز المتزامن
* فك الفيديو/الصورة
   --VP9 4 الشخصية-2 يصل إلىK*2K@60fps
   --H.265 شفت MP-10@L5.1 4 حتىK*2K@60fps
   -H.264 افك HP@L5.1 4 حتىK*2K@30fps
   -H.264 MVC 1080 حتىP@60fps
   ASP@L5--1080 تلفزيون-4 حتىP@60fps(ISO-14496)
P@60fpsتصل إلى VC-1 SP/MP/AP 1080/ومف--   
   -AVS-P16(AVS+) الهالل-P2 1080 جيزهون الشخصية حتىP@60fps
   -MPEG2 MP/HL 1080 حتىP@60fps
   -MPEG1/HL 1080 النائب حتىP@60fps
P@60fpsريالفيديو 09/08/10 حتى 1080-   
التشفير 60 إطارا في الثانية H.264 منخفضة الكمون 1080 ف *
HLG وتقرير التنمية البشرية ،HDR10 * معالجة الفيديو
jpg.* و تنسيقات الملفات mov، *.iso، *.mp4، *.rm.* ،أفي .* ،mpeg، *.dat.* ،ومف ،mkv، *.mpg.* يدعم *
ترميز الفيديو/الصورة *
التشفير مع شكلي أداء/معدل بت H.264 و JPEG    -المستقلة
JPEG-   ترميز الصورة
   -H.264 1080 الفيديو ترميز حتىP@60fps مع الكمون المنخفض

الصوت

DSP منخفض سلطة ميدياكبو مع معالجة الصوت
الجميح للسيارات، األب، وجمهورية مقدونيا، فلك، أغ والقابلة للبرمجة مع خلط أسفل MP3، 7.1/5.1 يدعم
لجنة المساعدة اإلنمائية الصوت االستريو المدمج
المسلسل الرقمي الصوت المدخالت والمخرجات PCM و SPDIF/IEC958 المدمج
I2S + PCM يدعم اإلخراج المتزامنة مزدوجة القناة ستيريو الصوت مع مزيج من التناظرية + بكمو أو

الصورة بابوا غينيا الجديدة、معرض طرابلس、GIF、مم؟、JPEG عالية الدقة
اللغة اإلنكليزية لغات متعددة األطراف الفرنسية األلمانية اإلسبانية اإليطالية إلخ

أبلياكشنز
عبر اإلنترنت .يوتيوب، إلخ ،Flixster ،هولو ،Netflix ،تصفح دعم جميع المواقع الفيديو
تطبيقات .تطبيقات تحميل نموذج الروبوت السوق بحرية、األمازون المتجر إلخ
متوسطة .SD/MMC "يو، "بطاقة Disck ،المحلية تشغيل الوسائط، دعم األقراص الصلبة
التحدث عبر
اإلنترنت أمام، التغريد، إلخ ف ،MSN ،الكلمة Skype الدعم  فيديو

https://www.alibaba.com/product-detail/OEM-Original-USB-Dongle-Data-Card_60510681628.html


اآلخرين
الدعم البريد اإللكتروني، تتناسب مع المكتب إلخ.
DLNA دعم وظيفة
الالسلكية الماوس/لوحة المفاتيح Gدعم 2.4

 


