
الروبوت 4.4 رباعي "مربع التلفزيون" بكامل M8 S802 الذكية التلفزيون مربع
XBMC حمولتها

        األجهزة المواصفات
وحدة المعالجة المركزية   S802 أملوجيك رباعية النوى قشرة A9r4 2 جيجاهرتز
الجرافيك   Octo النواة الجرافيك Mali™-450MP  www.sztomato.com
فالش بسعة 8 جيجابايت NAND فالش  
ذاكرة الوصول العشوائي DDR3 غيغابايت 2  
       اإلمداد بالطاقة المواصفات
اإلمداد بالطاقة  DC 5V/2A
(مؤشر الطاقة (الصمام على السلطة : األزرق؛ وضع االستعداد: األحمر 
           الرئيسية ميزات
نظام التشغيل   Google Android™ 4.4 كيتكات
3D   1080Px2 3D عالية الدقةwww.sztomato.com
Bluetooth™ الدعم  
دعم وحدة فك ترميز
تنسيق

  MPEG1/2/4,H.264 عالية الدقة، هدافك/VC-1، جمهورية مقدونيا/رمفب، كسفيد/DivX3/4/5/6،
  RealVideo8/9/10

دعم تنسيق وسائط اإلعالم دات/ميال في الغالون/تلفزيون/Flv/ومف/محامون بال حدود/ISO/فوب/مكف/موف/Ts/أفي/جمهورية مقدونيا/رمفب  
دعم تنسيق الموسيقى   MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/فلك/القرد
دعم تنسيق الصورة   HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF www.sztomato.com
USB المضيف دعم يو القرص والناقل التسلسلي العام األقراص الصلبة ،USB 2.0 عالية السرعة 2  
قارئ بطاقة SD/SDHC/MMC بطاقات  
نظام ملفات األقراص
الصلبة FAT16/FAT32/NTFS نظام الملفات  

دعم الترجمة IDX + USB www.sztomato.com/وزارة الصحة/SUB/الصربية/الصناعات الصغيرة والمتوسطة  
فيديو ديفينيتيون عالية
اإلخراج فائقة واإلخراج SD/HD/4K2K HD تدعم كافة فك التشفير القياسي  

للغات OSD نوع "اإلنكليزية/الفرنسية/األلمانية/اإلسبانية/اإليطالية إلخ "اللغات المتعددة األطراف  
الشبكة المحلية إيثرنت: 10/100 متر، معيار الملكية األردنية-45  
السلكي (غيغاهرتز 2.4 GHz/5) ™Fi-الدعم المزدوج خدمة الفرقة  

الماوس/لوحة المفاتيح دعم الماوس و لوحة المفاتيح عن طريق الناقل التسلسلي العام؛ دعم ماوس فيرليس سرعة 2.4 جيجاهرتز  
USB 2.4GHz   ولوحة المفاتيح عن طريق دونغل

HDMI™   HDMI™ 1.4B
مركبات الدعم  
البصرية الدعم  
Gالجيل الثالث 3 الدعم  
SPDIF/IEC958 البصرية  
البث التلفزيوني عبر
اإلنترنت وأوت دعم أنواع عديدة من البث التلفزيوني عبر اإلنترنت وبرامج أوت  

             البرمجيات المواصفات

وظيفة الشبكة البث، الدردشة، بيكاسا، يوتيوب، وميض، والفيس بوك، ،Skype XBMC ،ميراكاست  
  أفالم على اإلنترنت، إلخ

ميزة أخرى إنترنت مجاني البحث، آالف الروبوت™ تطبيقات،  
  العديد من "أنواع األلعاب"، إلخ



 
الميزات:

الذي ،DTS و AC3 ميديا بلاير مع فك ترميز الفيديو X2K مربع التلفزيون الذكية هي ترقية أول 4 ك
مركز الوسائط متعددة مبتكرة مع الروبوت أساس نظام التشغيل الذي يسمح لك بتشغيل وعرض المحتوى دون
دفع للكابل أو أي اشتراكات شهرية. فقط قم بتوصيله واكتشاف عالم كله من يعيش التلفزيون،
.والتلفزيون يظهر، والأحداث الرياضية، والصور والموسيقى وأكثر














