
 

Android TV Box Wholesales، Best TV Box، Xiaomi 4K Mi Box، MI Box مزود الصين

مواصفات
.نموذج رقم ONNUTS 1 المكسرات
وحدة المعالجة المركزية بسرعة تصل إلى 2.0 جيجاهرتز ARM Cortex A53 بت ثماني النواة AMLogic S912 64 معالج
GPU ARM Mali-T820MP3 GPU 750 حتىMHz (DVFS)
الرامات "الذاكرة العشوائية في
الهواتف والحواسيب DDR3 جيجابايت 2

التخزين الداخلي تصل إلى 32 جيجابايت SD جيجابايت وفتحة eMMC 16 ذاكرة فالش
الدقة 4K x 2K حتى 60 إطاًرا في الثانية
نظام التشغيل www.sztomato.com  ذكري المظهر 6.0.1

تطبيق Google Play ، Aptoide ، Kodi 16.1و YouTube و Netflix وتطبيق األلعاب (KO GameBox)
BangTV ، Mobdro ، Show Box إلخ.

DRM Widevine (Verimatrix / Playready اختياري)

ترميز الفيديو والصوت

برنامج ترميز الفيديو VP9-10 / H.265 4 يصل إلىKx2K @ 60 إطاًرا في الثانية، H.264 HEVC WMV / MPEG TS /
MPEG-1/2/4 VC-1 / AVS / RealVideo 1080 حتىp @ 60fps

شكل الفيديو 3GP / AVI / FLV / MKV / MOV / MP4 / RMVB / ts / WEBM / WMV / MPG / MPEG / DAT / ISO /
RM

وحدة فك ترميز الصوت AC-3 / DTS / FLAC / HE-AAC / MPEG / VORBIS / WMAV2 / MP3 / AAC / WMA / RM / FLAC /
OGG قابلة للبرمجة مع خلط 7.1 / 5.1 ألسفل

اإلخراج واإلدخال
USB مضيف USB HDD و USB محرك فالش (HOST و OTG 1 عالي السرعة (USB 2.0 1 دعم 2
قارئ البطاقة SD / SDHC / MMC بطاقات
HDMI HDMI 2.0 4 أ حتىK @ 60Hz مع دعم CEC و HDR ومنفذ AV دقة قصوى
LAN إيثرنت RJ-45 معيار
السلكي و 5.0 جيجاهرتز b / g / n /ac 2.4 مزدوجة النطاق WiFi 802.11 شبكة
بلوتوث بلوتوث 4.0
AV SD فيديو CVBS 480i / 576i دعم صوت ستيريو و
S / PDIF دعم اإلخراج البصري

اآلخرين
مزود الطاقة DC 5 فولت /2 أ
ملحق HDMI جهاز تحكم عن بعد ، دليل المستخدم ، مصدر طاقة ، كابل



اختيار ؛ دعم الماوس ولوحة المفاتيح الالسلكية 2.4 جيجا هرتز عبر BT أو USB دعم الماوس ولوحة المفاتيح عبر
دونجل 2.4 جيجا هرتز

 
ماذا في الصندوق ؟
1 * Onenuts Nut1 Android TV Box
جهاز التحكم عن بعد * 1
1 * دليل المستخدم
HDMI 1 * كابل
دليل المستخدم * 1
1 * حقيبة محمولة ضد الصدمات المحمولة

Android Mini PC 1. الجملة الروبوت صندوق التلفزيون. الجملة الذكية صندوق التلفزيون. يعد مشغل
Onenuts Nut 1 بالجملة من أكثر مشغلات الوسائط المتدفقة شيوعًا في السوق ، وهو مطلوب بشكل كبير
في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا.
2. اضغط والتشغيل - قم بالتوصيل بالتلفزيون والاتصال بالإنترنت وتشغيل البث عالي الدقة في ثوانٍ
مع واجهة سهلة الاستخدام
احصل على مكتبة لا نهاية لها من ، Aptoide و Google مع سوق :Android 3. دعم 1،000،000+ تطبيق
الأفلام والبرامج التلفزيونية والرياضات الحية والقنوات الدولية المتميزة والأخبار والموسيقى
والألعاب والمزيد ، وكل ذلك بدقة عالية.
و KODI محمّل مسبقًا على Android6.0 TV Box .4. وظيفة 2 في 1 هيبيرد: مشغل الجري وصندوق الألعاب
YouTube و Netflix و KO Game .وغيرها الكثير
Gوذاكرة فائقة لـ Cortex A53 ، 2 5. تكوين عالي للأجهزة: معالج متقدم لمعالج 64 بت ثماني النواة
DDR3 16 و G eMMC ، وسرعة عالية من AC WIFI 4 مزدوج النطاق ودعم دقة عاليةK * 2K.
يمكنك إعادة استخدامه لوضع ، android tv box إيفا حقيبة مجانية: مواد صديقة للبيئة. فقط أخرج من .6
أي ملحقات صغيرة هنا.

SkyStream ONE Android TV Box ، android tv box octa core ، Android tv box Gigabit Ethernet لماذا الاختيار
، Android TV BOX A53؟؟؟

Andorid 6.0.1 OS نظام التشغيل الجديد
وهو أكثر استقرارًا من نظام التشغيل ، LATEST Android 6.0.1 الأحدث Android TV يتميز بنظام
android 5.0. باستخدام مربع تلفزيون Android هذا ، يمكنك الوصول إلى آلاف الأفلام المجانية
والتلفزيون والرياضة المباشرة والموسيقى وغيرها في المنزل وفي الخارج ، مما يحول التلفزيون إلى
.تلفزيون ذكي. لا اشتراكات. لا رسوم شهرية

Kodi (XBMC) مثبت مسبقًا
وهو يسمح لك بتنزيل العديد من الوظائف الإضافية ، مثل ، KODI 16.1 تم تكوينه مسبقًا بأحدث
Youtube و Netflix و Facebook و Twitter و Skype ، ويمكنك أيضًا تشغيل آلاف ألعاب Android في شاشة
كبيرة بسلاسة. قم بتثبيت تطبيقاتك المفضلة واستمتع بالتكنولوجيا المتقدمة.

K Ultra HDتجلب لك إمكانية البث بدقة 4
مدمج يصل HDMI 2.0a مع .K Ultra-Definitionالآن إمكانية تدفق Onenuts S912 Android Tv Box 4 يمنحك
مما يمنحك أفضل ، K Ultra High Definitionوإمكانية تدفق HDR 4 و CEC مع معالجة K @ 60Hzإلى 4
المتوافق تلفزيونات! K Ultra HDتجربة تلفزيون في فئتها بجودة صورة واقعية عند استخدامه مع 4
سعة أكبر لتنزيل G Max Extendedبسعة Onenuts Nut1 Octa Core Android TV Box 32 يتيح لك
تطبيقاتك وذاكرة التخزين المؤقت المفضلة لديك لتصفح مواقع الويب وتشغيل الألعاب وتشغيل
  .التطبيقات ومشاهدة الأفلام بشكل أكثر سلاسة

OTA تحديث
Android Mini PC الجملة الروبوت صندوق التلفزيون. الجملة الذكية صندوق التلفزيون. البيع بالجملة
مع التحديث عبر الأثير ، يضمن أحدث البرامج ويجلب أحدث التحديثات وإصلاحات Onenuts Nut1 ؛



إلى جهازك بسهولة. الخادم في الولايات المتحدة مع النطاق العريض KODI و Android الأخطاء لنظامي
الكبير ، يحتاج فقط 3-5 دقائق لتحديث جهازك إلى أحدث البرامج ، حتى تتمكن من حب جهاز التلفزيون
Onenuts Nut1 الخاص بك أكثر من ذلك. سيتم إرسال تحديثات البرامج إليك تلقائيًا ويمكنك تثبيتها
.على راحتك












































