
الذكية التلفزيون مربع الروبوت كودي 15.2 الذكية الروبوت التلفزيون رباعية
"رباعية الأساسية أوت التلفزيون مربع مربع S805 الأساسية و "أي فأي أم إكس

األجهزة 

وحدة المعالجة المركزية أملوجيك Core(1.5GHZ) S805 رباعية
الجرافيك مالي رباعية النوى™--الجرافيك 450
الذاكرة سعة 1 جيجابايت DDR3 ذاكرة
فالش (ناندو فالش 8 غيغابايت (دعم 16 غيغا بايت أو أعلى
™وأي فأي /n 802.11 ب/ز
األشعة تحت الحمراء األشعة تحت التحكم عن بعد
™بلوتوث المضمنة 4.0
الطاقة DC 5V 2/اإلدخالA

اكسسوارات

هدية مربع
محول شاحن الكهرباء
™HDMI كبل
AV كيبل
جهاز التحكم عن بعد األشعة تحت الحمراء
دليل المستخدم

اإلدخال/اإلخراج

1 * HDMI™ 1.4a p ما يصل إلى القرار 1080
USB المضيف * 4 USB المضيف منفذ
1 * SPDIF متحد المحور
TF بطاقة * 1 دعم 1 ~ 32 جيجابايت
1 * RJ45 م 1000
السلطة اإلدخال * 1 -Aفولت/2 5

البرمجيات

نظام التشغيل Android™ 4.4.2

فيديو VC-1 SP/MP/AP,MPG,MPEG,dat,avi,mov,iso,mp4,rm,H.265,realVideo/مكف، ومف
P تصل إلى 1080 ،09/08/10

الصوت MP3، الجميح للسيارات، األب، وجمهورية مقدونيا، فلك، أغ
الصورة Jpg، JPEG، MJPEG، بابوا غينيا الجديدة



أدوبي™ فالش أو أعلى ™Adobe دعم فالش 10.1
دعم اللغة الصينية، اللغة اإلنكليزية، وألمانيا، واليابانية، إلخ كوريا 24 اللغات
DLNA™ دفعت الفيديو، الصوت، الصور من الهاتف أو شبكة لتلفزيون
جهاز جوجليتف لتحقيق السيطرة المنتج wi-fi من خالل شبكة
الشبكة المحلية من خالل الشبكة المحلية، يمكن التحقق من األجهزة األخرى للمشاركة معلومات
3D moive الدعم Dفيلم 3
المحرك الهواء-الماوس دعم اللعبة شعور الجسم، مثل كرة القدم، طائرات ورقية، إطالق نار، إلخ

أبلياكشنز

عبر اإلنترنت إلخ يوتيوب ,Flixster ،هولو ،Netflix تصفح جميع مواقع الفيديو، ودعم
تطبيقات إلخ appstore تحميل تطبيقات بحرية شكل الروبوت السوق منطقة األمازون
متوسطة SD يو، بطاقة disck ،تشغيل الوسائط المحلية، دعم األقراص الصلبة
التحدث عبر اإلنترنت فيسبوك، التغريد، إلخ ف ،MSN ،مكالمة الفيديو Skype دعم

اآلخرين
دعم هوتبيونت وأي فأي، ويمكن أن تكون كجهاز توجيه السلكي
البريد اإللكتروني، إلخ ،XBMC دعم الدعوى مكتب








