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المواصفات
.النموذج رقم أونينوتس الجوز 1
وحدة المعالجة المركزية قشرة النواة @ يصل إلى 2.0 جيجاهرتز A53 بت ثماني الذراع S912 64 أملوجيك
الجرافيك (DVFS) الجرافيك\" تصل إلى 750 ميغاهرتز"\ T820MP3-ذراع مالي
مدمج DDR3 غيغابايت 2
وحدة تخزين داخلية فتحه تصل إلى 32 جيجابايت SD فلاش سعة 16 جيجابايت و
قرار كيلو × 2 كيلو يصل إلى 60 إطارا في الثانية 4
نظام التشغيل الروبوت 6.0.1
التطبيق ألعاب التطبيق (كو جامبو) بانجتف، ،Netflix ،لعب جوجل, أبتويدي, كودي 16.1، يوتيوب

.موبدرو، إظهار مربع إلخ
إدارة الحقوق الرقمية (اختياري Playready/\ويديفيني (فيريماتريكس
الإدخال واإلخراج
USB المضيف والأقراص USB والمضيف 1)، دعم محرك أقراص محمول USB 2.0 (1 OTG عالية السرعة 2

الصلبة الناقل التسلسلي العام
قارئ بطاقة SD\/SDHC\/MMC بطاقات
هدمي HDMI 2.0 a يصل إلى 4 ك 60 هرتز مع دعم لجنة الانتخابات المركزية وتقرير التنمية

القرار ماكس AV البشرية، ومنفذ
الشبكة المحلية Ethernet RJ-45 معيار
لاسلكي GHz و ac 2.4 5.0/\ثنائي الموجات اللاسلكية 802.11 ب\/ز\/ن
بلوتوث Bluetooth 4.0
مركبات كفبس والصوت الاستريو i\/576i SDدعم الفيديو 480
S\/PDIF دعم الإخراج البصري
برنامج ترميز الصوت والفيديو
دوكودير الفيديو H.265\/VP9-10 4 حتىKx2K@60fps، H.264 شفت ومف\/MPEG TS\/4/\2/\1-تلفزيون

VC-1\/الهلال\/RealVideo 1080 حتىp@60fps
تنسيق الفيديو 3GP\/AVI\/FLV\/مكف\/موف\/MP4\/رمفب\/ts\/WEBM\/ومف\/ميلا في

ISO\/RM/\الغالون\/تلفزيون\/دات
ترميز الصوت AC-3\/DTS\/فلك\/أنه--الجميح للسيارات\/تلفزيون\/فوربيس\/WMAV2\/MP3\/الجميح

فلك\/أغ القابلة للبرمجة مع خلط أسفل WMA\/RM\/5.1/\7.1/\للسيارات
الآخرين
الإمداد بالطاقة DC 5V\/2A 
الملحقات جهاز التحكم عن بعد، دليل المستخدم، وإمدادات الطاقة، وكابل هدمي
الخيار ؛ دعم ماوس لاسلكي 2.4 غيغاهرتز،BT أو USB دعم الماوس ولوحة المفاتيح عن طريق

USB 2.4GHz ولوحة المفاتيح عن طريق الدونجل

【لعبة مربع & Media Player في-1 الجري-2】
دعم 1,000,000 + \"تطبيقات الروبوت\" من جوجل تشغيل المتجر وأبتويدي، والحصول على جميع الخاص بك
األفالم المفضلة لديك، والبرامج التلفزيونية، يعيش الرياضة، قسط & القنوات الدولية، األخبار، الموسيقى، األلعاب
إلخ، عالية الدقة في كل شيء. وأيد مسبقاً \"أية بي كيه لعبة\" حصرية 1000 + األلعاب. الجميع بسالسة في \"مربع
.التلفزيون الروبوت\" ثماني النواة
 
لعبة مربع】دعم 1,000,000 + \"تطبيقات الروبوت\" من جوجل تشغيل المتجر & Media Player في-1 الجري-2】
وأبتويدي، والحصول على جميع الخاص بك األفالم المفضلة لديك، والبرامج التلفزيونية، يعيش الرياضة، قسط &
اللعبة الحصرية التي تم APK القنوات الدولية، األخبار، الموسيقى، األلعاب إلخ، عالية الدقة في كل شيء. وأيد
ً 1000 + األلعاب. الجميع بسالسة في \"مربع التلفزيون الروبوت\" ثماني النواة .تحميلها مسبقا
 
 
【الخطمى 6.0 الروبوت، تصميم أزرق الشباب】
Nut1 أونينوتس مربع التلفزيون الروبوت الذكية أول من أحدث الروبوت 6.0، ودعم كودي، يوتيوب، Netflix،
والفيس بوك وغيرها الكثير. تصميم األزياء مع الشباب األزرق األلومنيوم، نغمات األسود فاتر متعب
 
أونينوتس أول الذكية الروبوت التلفزيون مربع مع 6.0 الروبوت Nut1【الخطمى 6.0 الروبوت، تصميم أزرق الشباب】



والفيس بوك وغيرها الكثير. تعبت من ألوان األسود فاتر؟ تصميم األزياء مع ،Netflix ،أحدث، دعم كودي، يوتيوب
.الشباب \"من جعل األلومنيوم\" األزرق تلميع
 
 
أكثر من البرمجة مع ال اشتراكات أو التكاليف الخفية. حرر نفسك Enjoy【PLAY ال توجد رسوم شهرية-التوصيل و】
من فواتير كابل مكلفة واالشتراكات في الفيلم. تثبيت بسيط، قم بتوصيل التلفزيون، الحصول على الطاقة، واالتصال
باإلنترنت، ويبدأ في الجري في ثانية مع واجهة سهلة االستخدام. أونينوتس الروبوت الذكية التلفزيون مربع مناسبة
.تماما للجميع

【Powerful وحدة المعالجة المركزية والذاكرة الكبيرة، وتكوين WIFI】The أولترافاست أقوى من مربع التلفزيون
و DDR3 الذاكرة الكبيرة من سعة ذاكرة ،T820-ذراع مالي & A53 الروبوت، وشرائح قوية من ثماني النواة اللحاء
16 ز 2 ز، وشبكة فائقة السرعة من الفرقة المزدوج التيار المتردد وأي فأي ودعم القرار عالية 2 كيلو * 4 كيلو.
 .سالسة التصميم أللعاب كبيرة وأشرطة الفيديو عالية الدقة
 
مربع الروبوت التلفزيون\"؟ S912 لماذا تختار \"أونينوتس الجوز 1

Andorid 6.0.1 نظام التشغيل الجديد قوية
ظهرت مع 6.0.1 الروبوت أحدث نظام، هذا المربع تلفزيون الروبوت قوية أكثر استقرارا من نظام التشغيل 6.0
الروبوت. مع مربع التلفزيون هذا الروبوت، يمكنك الوصول إلى آالف أفالم والتلفزيون، ويعيش الرياضة، إلخ
الموسيقى في الداخل والخارج، تحويل جهاز التلفزيون إلى \"التلفزيون الذكية\". ال توجد اشتراكات. ال توجد رسوم
.شهرية

Kodi(XBMC) ًالمثبتة مسبقا
أمام، ،Netflix ،مسبقاً مع 16.1 كودي آخر، فإنه يسمح لك بتحميل العديد من الوظائف اإلضافية، مثل يوتيوب
ويمكنك أيضا يمكن أن تلعب آالف ألعاب الروبوت في شاشة كبيرة بسالسة. تثبيت تطبيقات ،Skype ،التغريد
المفضلة الخاصة بك والتمتع بالتكنولوجيا المتقدمة.

فائقة القدرة المتدفقة HD تجلب لك ك 4
مدمجة HDMI مربع التلفزيون الروبوت اآلن يجلب لك ك 4 عالية جداً--تعريف القدرة المتدفقة. مع S912 أونينوتس
2.0 a "\يصل إلى 4 ك 60 هرتز مع لجنة االنتخابات المركزية وتقرير التنمية البشرية معالجة، ك 4 \"الترا عالي
القدرة المتدفقة، مما يتيح لك تجربة التلفزيون األفضل في فئتها مع جودة الصورة الحقيقية للحياة عند استخدامها مع
ثماني األساسية الروبوت التلفزيون مربع مع 32 ز Nut1 \"تلفزيونات عالية الدقة فائقة\" متوافقة 4 ك! أونينوتس
\"ماكس الموسعة القدرة\" يسمح لك مساحة أكبر لتحميل تطبيقات المفضلة الخاصة بك ومخابئ تصفح مواقع
اإلنترنت، ولعب األلعاب، وتشغيل تطبيقات، مشاهدة أفالم أكثر سالسة. 

OTA التحديث
Nut1 أونينوتس مع التحديث عبر االثير، تضمن أحدث البرامج & يجلب التحديثات األحدث، إصالحات الشوائب
للروبوت، وكودي إلى الجهاز الخاص بك بسهولة. بحاجة إلى أن الخادم في الواليات المتحدة األمريكية مع النطاق
العريض الكبير، إال 3-5 دقائق لتحديث الجهاز الخاص بك إلى أحدث البرامج، حيث يمكنك الحب الخاص بك مربع
.أونينوتس أكثر. تحديثات البرامج سيتم إرسالها لك تلقائياً ويمكنك تثبيتها على راحتك Nut1 التلفزيون
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http://www.sztomato.com/ae/news/You-don-t-know-some-of-the-hidden-functions-in-the-smart-android-tv-box.html#.WPAtfXqEC3Q

