
ز وأي G/5رباعي RK3288 2.4 كامل عالية الدقة وسائل الإعلام لاعب
MK288 فأي

 المواصفات الواردة في التذييل
# نموذج مربع MK288 الروبوت™ ميني الذكية
وحدة المعالجة المركزية RK3288 الترا سلسلة رباعية النواة اللحاء-A17، يصل إلى 1.8 جيجاهرتز
تردد الرئيسية T764--™مع تصل إلى 1.8 جيجاهرتز والجرافيك هو مالي A17-ذراع رباعي وحدة المعالجة المركزية اللحاء
الذاكرة الداخلية ز DDR3 2 ذاكرة
الذاكرة ز 8
نظام التشغيل الروبوت™ 4.4.2
واجهة المستخدم الروبوت™ نظام لنتيرفيس نمط

فيديو
H.264/H.265 ك 4 وحدة فك الترميز، 1080 ع الفيديو متعدد أجهزة فك التشفير
1080p الفيديو ترميز H.264 و VP8، MVC

الصوت MP3/WMA/القرد/فلك/AAC/أغ/AC3/WAV إلخ.
الصورة （.إلخ bmp、بابوا غينيا الجديدة、jpg) وتدعم مجموعة متنوعة من تنسيقات الصور التصفح
فالش يدعم فالش
توسيع التخزين الدعم و توسيع القرص الصلب المحمول TF بطاقة
الناقل التسلسلي العام gدعم الجيل الثالث USB 2.0 3 المضيف 1
TF بطاقة دعم ثالث أكسيد اليورانيوم إلى 32 جيجابايت القدرات
™هدمي HD (1080p) إخراج Dهدمي™ 2.0 3
™بلوتوث بريتيش تيليكوم 4.0
™وأي فأي 2.4G/ز 5 وأي فأي™
Rj45 منفذ االتصال بالسلك شبكة
السمعية البصرية ويدعم الصوت اإلخراج البصري
جهاز التحكم عن بعد الالسلكية عن بعد G دعم األشعة تحت الحمراء البعيدة و 2.4
معلمات الجهد A DC فولت-2.5 5

 
الميزات:
وحدة المعالجة المركزية الأساسية A17 رباعية RK3288 تباهى عالي أداء HD Media Player 1-كامل
كور رباعية قوية هذه النتيجة في أداء الروبوت مجنون. T764-التي يتم إرفاقها مع "زوجته" مالي

توفير أفضل تجربة الروبوت المتاحة من أي منتج منافس الأخرى وحتى الجلوس HD Media Player 2. كامل
ومشاهدة الأفلام المفضلة لديك ويعيش تيارات مع قراءة حية وسلس.

مع 8 جيجابايت للتخزين الداخلي يعطيك غرفة والحرية لتثبيت تطبيقات دون HD Media Player 3-كامل
الحاجة للقلق دائماً نفاد مساحة.

ما هو في المربع؟
ميديا بلاير HD 1 * كامل
1 * كابل هدمي



1 * كابل الناقل التسلسلي العام
1 * جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء
1 * جهاز التحكم عن بعد
1 * السلطة محول
1 * دليل المستخدم














