
الروبوت التلفزيون مربع الحل مزود، الروبوت التلفزيون مربع مخصص، الروبوت
التلفزيون مربع دعم ليد / لد

المنتج المعلمات 
:نموذج رقم هدمي في و ساتا مربع
وحدة المعالجة المركزية GHzبت @ A53 64 2 رباعية النوى أرم اللحاء RTD1295 كرت
GPU ARM-T820
ذاكرة DDR4: 2GB (1 :الخيارGB)
فالش (GBأوبتيون: 8) GBإمك: 16
بلوتوث BT4.0
Moudle الفضاء األلومنيوم

I / O

هد اإلخراج * 1 4K * 2K 2.0 أود اإلخراج، هدa
هد المدخالت * 1 دعم هكب مفتاح مع 1.4 أو 2.2 اإلصدار ،(HD1.4a ~ HD2.2a) هد اإلدخال
أف أوت * 1 فيديو مركب وإخراج الصوت
2 * USB أوسب 2.0، 1 * أوسب 3.0 * 1
1 * OPTICAL إخراج الصوت الرقمي
1 * SATA ساتا 3.0
1 * RJ45 Mbpsإيثرنت 10/100 / 1000
تف بطاقة * 1 GB ~ 64GBدعم 4
1 * Attenna 5db إكستينال أتينا، قوية

التوافق المحيطية .أوسب توش-سكرينز؛ الة تصوير؛ سماعة بلوتوث ™ أو جهاز بلوتوث ™ آخر، وما إلى ذلك
قوة V / 2Aدس 5
OS الروبوت 6.0 الخطمي

فيديو
،H.264 2K @ 60fps / 4K @ 24fps الترميز
H.265 4K @ 60fps فك
 ،K @ 60fpsتصل إلى H.265 4 / هر 10 بت هيفك
VP9 4 تصل إلىK @ 60fps،

سمعي
دعم توربي دولبي ديجيتال و دتس هد
فك و العبور إعادة تصميم العب األصلي، بلو راي أفضل التوافق،قوي ترجمات، المدمج في الترميز الصوت مع (chدعم هد الصوت (7.1
24bit القرار،

صورة هد جبيغ، بمب، جيف، ينغ، تيف
لغة لغات متعددة األطراف
عبر االنترنت .تصفح جميع مواقع الفيديو، والدعم نيتفليكس، هولو، فليستر، يوتيوب، الخ
التطبيقات .تطبيقات تحميل بحرية شكل سوق الروبوت، متجر تطبيقات األمازون وما إلى ذلك
متوسط ديسك، سد / مك بطاقة U ،تشغيل الوسائط المحلية، دعم هد
التحدث عبر اإلنترنت دعم سكايب مكالمة فيديو، مسن، الفيسبوك، تويتر، ق الخ

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

 
الروبوت التلفزيون مربع هدمي المدخلات لتسجيل الفيديو، بيب و أودب البث.
A53 4K ميني بيسي هدمي المدخلات لتسجيل الفيديو، بيب و أودب البث رباعية النواة اللحاء
dbوسائل الاعلام لاعب هدمي دعم المدخلات ل بر، صورة في الصورة، وبث الفيديو عبر أودب، خارجي 5
هوائي خارجي
تلفزيون الإنترنت مربع الإدخال هدمي و ساتا دعم صحيح دولبي ديجيتال و دتس هد
جيجابايت إمك DDR4 / 16 و 2 جيجابايت USB3.0 تعيين كبار مربع هدمي دعم
GHzبت A53 64 2 رباعية النوى أرم اللحاء RTD1295 أفضل تف صندوق هدمي الإدخال كرت
التلفزيون الذكية مربع هدمي دعم الإدخال دولبي ديجيتال و دتس هد
USB3.0 الروبوت الذكية صندوق التلفزيون ساتا 3.0 & أمب؛
هوائي خارجي dbالروبوت تعيين كبار مربع هدمي في بلوتوث 4.0 و 5
الروبوت هدمي في دعم صحيح دولبي ديجيتال و دتس هدتف بوكس 
و ساتا USB3.0 3.0 ،أفضل الروبوت التلفزيون مربع هدمي في لتسجيل الفيديو، بيب و أودب البث
T820-بت 2 جيجا هرتز أرم A53 64 رباعية النوى أرم اللحاء RTD1295 الروبوت تدفق مربع هدمي في كرت
جيجابايت إمك 2.4 جرام / 5.8 جرام ويفي أس ddr4 / 16 بلاير مربع هدمي في 2 جيجابايتالروبوت ميديا 

http://www.sztomato.com/ae/products/UDP-Broadcasting-Android-tv-box-oem-Internet-TV-BOX-supplier.html#.WhLQh2M_JoA
http://www.sztomato.com/ae/products/PIP-UDP-Android-tv-box-supplier-4K-HD-Android-tv-box-supplier.html#.WhLQXmM_JoA
http://www.sztomato.com/ae/products/China-Manufacturer-Newest-Octa-Core-Amlogic-S912-3G-DDR3-16G-eMMC-Streaming-Media-Player.html#.WhLPqGM_JoA
http://www.sztomato.com/ae/products/UDP-Broadcasting-Android-tv-box-oem-Internet-TV-BOX-supplier.html#.WhLQh2M_JoA























