
 

مبيعات الجملة \"مربع التلفزيون\" الروبوت، \"الروبوت التلفزيون مربع\"
 الصين المورد

المواصفات
.نموذج ال www.sztomato.com   أونينوتس الجوز 1
وحدة المعالجة المركزية المعالج @ يصل إلى 2.0 جيجاهرتز A53 بت األساسية ثماني الذراع القشرة S912 64 أملوجيك
الجرافيك (DVFS) الجرافيك\" تصل إلى 750 ميغاهرتز"\ T820MP3-ذراع مالي
ذاكرة الوصول العشوائي DDR3 غيغابايت 2
وحدة تخزين داخلية فتحه تصل إلى 32 جيجابايت SD فالش سعة 16 جيجابايت و
قرار كيلو × 2 كيلو يصل إلى 60 إطارا في الثانية 4
نظام التشغيل www.sztomato.com  الروبوت 6.0.1

التطبيق لعبة التطبيق (كو جامبو) بانجتف، موبدرو، إظهار ،Netflix ،اللعب، أبتويدي، 16.1، يوتيوب Google كودي
.مربع إلخ

إدارة الحقوق الرقمية (اختياري Playready/\ويديفيني (فيريماتريكس

برنامج ترميز الصوت والفيديو

دوكودير الفيديو VP9-10\/H.265 4 حتىKx2K@60fps، شفت H.264 WMV\/MPEG TS\/4/\2/\1-تلفزيون
VC-1\/الهالل\/RealVideo 1080 حتىp@60fps

تنسيق الفيديو 3GP\/AVI\/FLV\/مكف\/موف\/MP4\/رمفب\/ts\/WEBM\/ومف\/ميال في
ISO\/RM/\الغالون\/تلفزيون\/دات

ترميز الصوت AC-3\/DTS\/فلك\/أنه-الجميح للسيارات\/تلفزيون\/فوربيس\/WMAV2\/MP3\/AAC\/WMA\/RM\/فلك\/أغ
قابل للبرمجة مع خلط أسفل 7.1\/5.1

اإلدخال واإلخراج

USB المضيف والناقل التسلسلي العام األقراص USB والمضيف 1)، دعم محرك فالش USB 2.0 (1 OTG عالية السرعة 2
الصلبة

قارئ بطاقة SD\/SDHC\/MMC بطاقات

هدمي ما يصل إلى 4 ك 60 هرتز مع دعم لجنة االنتخابات المركزية وتقرير التنمية البشرية، وشارع a هدمي 2.0
الميناء القرار ماكس

الشبكة المحلية Ethernet RJ-45 معيار
السلكي ثنائي الموجات الالسلكية 802.11 ب\/ز\/ن\/تيار متردد 5.0 و 2.4 غيغاهرتز
بلوتوث Bluetooth 4.0
مركبات فيديو i\/576i SDدعم ستيريو الصوت وكفبس 480
S\/PDIF دعم اإلخراج البصري



اآلخرين
اإلمداد بالطاقة DC 5V\/2 ألف  www.sztomato.com
الملحقات جهاز التحكم عن بعد، دليل المستخدم، وإمدادات الطاقة، وكابل هدمي

الخيار ؛ الدعم ماوس السلكي 2.4 غيغاهرتز، ولوحة المفاتيحBT أو USB دعم الماوس ولوحة المفاتيح عن طريق
USB 2.4GHz  www.sztomato.com عن طريق الدونجل

 
ما هو في المربع؟
1 * Nut1 أونينوتس التلفزيون الروبوت مربع
1 * جهاز التحكم عن بعد
1 * دليل المستخدم
1 * كابل هدمي
1 * دليل المستخدم
1 * حقيبة القضية تحمل الصدمات المحمولة

1-لاعب 1 الجوز أونينوتس واحدة من الأكثر شعبية \"من مشغلات الوسائط\" المتدفقة في السوق، يكون
الطلب الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأوروبا.
2. اضغط واللعب--قم بتوصيل التلفزيون، والاتصال بالإنترنت، و \"هد اللعب\" الجري في ثانية مع واجهة
سهلة الاستخدام
3-دعم 1,000,000 + \"الروبوت التطبيق\": مع السوق جوجل \"أبتويدي و\" الحصول على إحدى مكتبات التي
لا نهاية لها من الأفلام، التلفزيون يظهر، يعيش الرياضية، قنوات قسط & الدولية، أخبار،
.HD والموسيقى والألعاب وأكثر من ذلك، في كل من
،التلفزيون مربع مسبقة كودي، يوتيوب Android6.0 .الدالة: الجري لاعب ولعبة مربع Hybirdفي 1 4-2
Netflix، .لعبة كو وغيرها الكثير
القشرة الأساسية 64-بت، سوبر ذاكرة سعة A53 5. تكوين الأجهزة عالية: المتقدم المعالج معالج ثماني
مزدوجة النطاق وأي فأي ودعم القرار عالية 4 ك * 2 ك. ac و 16 ز ز 2، عالية السرعة DDR3 ذاكرة
6-إيفا حقيبة الحرة: مواد صديقة للبيئة. مجرد اتخاذ خارج مربع التلفزيون الروبوت، يمكن إعادة
استخدامها لوضع أي زينة صغيرة هنا.

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 5.0 الروبوت. مع مربع التلفزيون هذا الروبوت، يمكنك الوصول إلى آلاف أفلام والتلفزيون،
ويعيش الرياضة، إلخ الموسيقى في الداخل والخارج، تحويل جهاز التلفزيون إلى \"التلفزيون الذكية\".
.لا توجد اشتراكات. لا توجد رسوم شهرية

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

فائقة القدرة المتدفقة HD تجلب لك ك 4
مربع التلفزيون الروبوت الآن يجلب لك ك 4 عالية جداً--تعريف القدرة المتدفقة. مع S912 أونينوتس
HDMI 2.0 مدمجة a يصل إلى 4 ك 60 هرتز مع لجنة الانتخابات المركزية وتقرير التنمية البشرية
معالجة، ك 4 \"الترا عالي\" القدرة المتدفقة، مما يتيح لك تجربة التلفزيون الأفضل في فئتها مع
جودة الصورة الحقيقية للحياة عند استخدامها مع \"تلفزيونات عالية الدقة فائقة\" متوافقة 4 ك!
ثماني الأساسية الروبوت التلفزيون مربع مع 32 ز \"ماكس الموسعة القدرة\" يسمح لك Nut1 أونينوتس
مساحة أكبر لتحميل تطبيقات المفضلة الخاصة بك ومخابئ تصفح مواقع الإنترنت، ولعب الألعاب، وتشغيل
تطبيقات، مشاهدة أفلام أكثر سلاسة.
OTA التحديث
Nut1 أونينوتس مع التحديث عبر الاثير، تضمن أحدث البرامج & يجلب التحديثات الأحدث، إصلاحات



الشوائب للروبوت، وكودي إلى الجهاز الخاص بك بسهولة. بحاجة إلى أن الخادم في الولايات المتحدة
الأمريكية مع النطاق العريض الكبير، إلا 3-5 دقائق لتحديث الجهاز الخاص بك إلى أحدث البرامج، حيث
أونينوتس أكثر. تحديثات البرامج سيتم إرسالها لك Nut1 يمكنك الحب الخاص بك مربع التلفزيون
.تلقائياً ويمكنك تثبيتها على راحتك












































