
 

الروبوت الصانع التلفزيون مربع الصين kالروبوت التلفزيون مربع ، RTD1295 4 ريالتيك

مواصفات
.نموذج ال www.sztomato.com   البندق 1

معالج @ حتى 2.0 غيغاهرتز a53 بت القشرة االساسيه الذراع-S912 64 اممنطق
جرافيك (dvdr) الجرافيك تصل إلى 750 ميغاهيرتز T820MP3--الذراع مالي
عشوائي 2gb ddr3
التخزين الداخلي 16gb 32 مولوديه فالش والتنمية المستدامة فتحه تصل إلىgb
قرار 4k x 2k 60 تصل إلىfps
تشغيل www.sztomato.com  روبوت 6.0.1

تطبيق لعبه التطبيق (كو لعبه بوكس) بانجتف ، [موبيدرو], ، netflix ، غوغل] لعب, [ابتويد], [كودي] 16.1، يوتيوب]
.[.عرض صندوق [اتك

drm (ويديفين] ([فيراياترياكس]/[بالي] اختياريه]

الفيديو والصوت الترميز

فيديو دودر VP9-10/h.264 450 حتىmb @ 60fps، h.264 الملخص ومف/تلفزيون ts/mpeg-1/2/4
vc-1/avs/1080 راللفيديو تصل إلىp @ 60fps

تنسيق الفيديو 3gp/أفي/flv/مكف/موف/mp4/رمفب/اتس/الويب/ومف/ميال في الغالون/تلفزيون/دات/ايزو/جمهوريه مقدونيا

فك ترميز الصوت ac-3/dts/فلك/هو--الجميح للسيارات/mpeg/فوربيس/WMAV2/mp3/الجميح للسيارات/wma/rm/فلك/اغ
قابل للبرمجة مع 7.1/5.1 أسفل االختالط

المخرجات والمدخالت

الناقل التسلسلي العام المضيف usb عاليه السرعة الناقل التسلسلي العام 2.0 (1 الفريق المخصص والمضيف 1) ، والدعم محرك أقراص 2
usb محمول واألقراص الصلبة

قارئ بطاقات sd/sdhc/بطاقات mmc
hdmi hdmi 2.0 a 4 حتىk @ 60 هرتز مع الدعم المركزي وتقرير التنمية البشرية ، وميناء av دقه الحد األقصى
شبكه ايثرنت rj-45 القياسية

و 5.0 غيغاهرتز g/n/ac.109 2.4/الفرقة المزدوجة وأي فاي 802.11 ب
بلوتوث بلوتوث 4.0

دعم الصوت ستيريو واللجان التطوعية التنمية المستدامة 4/5 فيديو
s/pdif دعم المخرجات البصرية

آخر
إمدادات الطاقة v/2  www.sztomato.com العاصمة 5
ملحق hdmi التحكم عن بعد ، دليل المستخدم ، إمدادات الطاقة ، كبل

خيار دعم الماوس ولوحه المفاتيح عن طريق الناقل التسلسلي العام أو بريتيش تيليكوم ؛ دعم 2.4 غيغاهرتز
www.sztomato.com  الماوس السلكيه ولوحه المفاتيح عبر الناقل التسلسلي العام 2.4 غيغاهرتز

http://www.sztomato.com/ae/news/PVR-Media-player-Android-tv-box-Android-tv-box-HDMI-input-for-video-recording.html#.WW_kx7EYy9I


 
ماذا يوجد في الصندوق ؟
1 * Nut1 الروبوت التلفزيون مربع
1 * التحكم عن بعد
1 * دليل المستخدم
hdmi 1 * كبل
دليل المستخدم * 1
1 * المحمولة للصدمات تحمل حقيبة كيس

1. onone الجوز 1 لاعب واحد من اللاعبين الأكثر شعبيه تدفق وسائل الاعلام في السوق ، ويكون في
الطلب الكبير في الولايات المتحدة الامريكيه وكندا وأوروبا.
2. الصحافة واللعب--التوصيل إلى التلفزيون ، والاتصال بالإنترنت ، واللعب عاليه الدقة يتدفقون في
ثوان مع واجهه سهله الاستخدام
والحصول علي مكتبه لا نهاية لها من ، apress 3. الدعم 1000000 + الروبوت التطبيق: مع سوق جوجل و
الأفلام ، والبرامج التلفزيونية ، والرياضة الحية ، والقناات العالمية ، والاخبار ، والموسيقي ،
وألعاب ، وأكثر من ذلك ، في
4.2--في الوظيفة 1 الطيور: الجري لاعب ومربع لعبه. الروبوت 6.0 التلفزيون مربع المحملة مسبقا ،
يوتيوب ، نيتفليكس ، كو اللعبة وغيرها الكثير.
المعالج ، والذاكرة a53 5. عاليه التكوين الاجهزه: المعالج المتقدمة من 64 بت القشرة الاساسيه
وأي فاي ودعم القرار السامي ac والسرعة العالية من النطاق المزدوج ، g mc و g ddr3 16الفائقة من 2
4k * 2k.
ايفا حقيبة مجانية: المواد الصديقة للبيئة. فقط تاخذ من الروبوت التلفزيون مربع ، يمكن أعاده .6
استخدامها لوضع اي الإكسسوارات الصغيرة هنا.

الروبوت مربع التلفزيون ؟ S912 لماذا اختر الجوز 1

os جديده قويه الاندوميد 6.0.1
ظهرت مع أحدث نظام الروبوت 6.0.1 ، وهذا الروبوت قويه مربع التلفزيون هو أكثر استقرارا من نظام
تشغيل الروبوت 5.0. مع هذا الروبوت التلفزيون مربع ، يمكنك الوصول إلى آلاف من الأفلام الحرة ،
والتلفزيون ، والرياضة الحية ، وغيرها من الموسيقي في الداخل والخارج ، وتحويل التلفزيون إلى
التلفزيون الذكية. لا اشتراكات. لا رسوم شهريه.

(xms) المركبة المثبتة مسبقا
netflix ، المكونة مسبقا مع أحدث كوندي 16.1 ، فانه يسمح لك لتحميل العديد من الإضافات ، مثل يوتيوب
فيسبواك ، التغريد ، سكايب ، ويمكنك أيضا ان تلعب آلاف من ألعاب الروبوت في شاشه كبيره بسلاسة. ،
تثبيت تطبيقات المفضلة لديك والتمتع التكنولوجيا المتقدمة.

الترا عاليه الدقة القدرة علي التدفق kتجلب لك 4
S912 4 الروبوت التلفزيون مربع الآن يجلب لكk فائقه عاليه الوضوح القدرة علي التدفق. مع المدمج
الترا عاليه hdr ، 4k هرتز مع الدورة المركزية للانتخابات ومعالجه k @ 60تصل إلى hdmi 2.0 a 4 في
القدرة علي التدفق ، مما يتيح لك أفضل تجربه في الدرجة التلفزيون مع جوده حقيقية للصورة عند
الاساسيه الروبوت التلفزيون مربع مع Nut1 فان !hd الترا kاستخدامها مع التلفزيونات متوافقة 4
يتيح لك المزيد من المساحة لتحميل تطبيقات المفضلة لديك gbالقدرة علي تمديد الحد الأقصى 32
  .ومخابئ لتصفح المواقع ، ولعب مباريات ، تشغيل تطبيقات ، ومشاهده الأفلام بشكل أكثر سلاسة

يوتا التحديث
Nut1 مع الإفراط في الهواء التحديث ، ويضمن أحدث البرامج ويجلب أحدث التحديثات ، والإصلاحات عله
الروبوت وكودي لجهازك مع سهوله. الخادم في الولايات المتحدة الامريكيه ذات النطاق العريض الكبير
Nut1 ، تحتاج فقط إلى اتخاذ 3-5 دقيقه لتحديث الجهاز إلى أحدث البرامج ، حتى تتمكن من الحب الخاص
.التلفزيون مربع أكثر من ذلك. سيتم إرسال تحديثات البرامج اليك تلقائيا ويمكنك تثبيتها في راحتك














































