L

ŮVOD E

IN O

É A A O ENÍ

A E O AŘ EN

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

2
1

O

3

yhledávejte

4

2

ů
relace

Spárování zařízení

i
ískejte

dopor če í

e o doko ce ovládejte televi i
po ocí hlas

o ádejte

rychleji

oo le o po oc a

ívejte si svo velko o ra ovk

o čas ý
Back

dlo hý

Do ů

stiske

o e

tlačítek Zpět

atí co červe é

světlo ač e likat rychle a poto
vol ěte co
re i

párová í

a e á eR

tlačítka

přejde do

očkejte ěkolik sek

da

e ačkejte ád á tlačítka dok d se
5

6

o ektor
Napájecí adaptér

e o ra í práva o spě é

Rychlý průvodce
Baterie

Dálkový ovladač
6

1

HDMI

2

DC 5V

Napájecí ka el

SPECIFIKACE
Dokončete nastavení na obrazovce
Postupujte podle pokynů na obrazovce a
pomocí dálkového ovladače procházejte
kroky procesu nastavení

Android TV přináší nejzajímavější obsah i na vaši obrazovku.
Požádejte Google, aby vyhledal nejnovější trhák, streamoval
relace nebo otevřel hry pro více hráčů. Ztlumte světla připojením
inteligentních domácích zařízení. Organizujte úlohy a podívejte si
svůj kalendář. Nebo položte Google otázky a podívejte si odpovědi

Hardvér
Chipset

Quadcore ARM A53 2,0Ghz 22000DMIPS

RAM

2Gb

Flash

eMMC 8GB

Video

na své televizi. Pokud chcete mluvit s Google, stiskněte na
dálkovém ovladači tlačítko Google Assistant.

Video
dekódování

Video soubory
Formát

VP9 Profile-2 až do 4Kx2K@60fps
H.265 HEVC MP-10@L5.1 až do 4Kx2K@60fps
AVS2-P2 Profile aĹždo 4Kx2K@60fps
H.264 AVC HP@L5.1 až do 4Kx2K@30fps
H.264 MVC až do 1080P@60fps
MPEG-4 ASP@L5 až do 1080P@60fps (ISO-14496)
WMV/VC-1 SP/MP/AP až do 1080P@60fps
AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile až do 1080P@60fps
MPEG-2 MP/HL až do1080P@60fps (ISO-13818)
MPEG-1 MP/HL až do 1080P@60fps (ISO-11172)
RealVideo 8/9/10 až do 1080P@60fps

Podpora *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi,
*.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif etc…

Video Výstup

HDMI 2.1 , HDCP2.2

Pomer

Auto, Celá obrazovka

Video rozlišení

Wi-fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4Ghz, 5Ghz, Bluetoth

Napájení

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
POZOR! Abyste předešli po�áru a úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte přijímač dešti nebo vlhkosti.
Abyste se vyhnuli mo�nému riziku úrazu elektrickým
proudem, nikdy se nepokoušejte přístroj otevřít. V
případě poruchy jednotky by opravu zařízení měly
provádět kvalifikovaní technici. U�ivatelé by neměly
opravovat �ádnou část tohoto přístroje.

VÝSTRAHA
• Přijímač umístěte na dobře větrané místo, abyste zabránili
akumulaci vnitřního tepla
• Chraňte přijímač před vysokými teplotami, vlhkostí, vodou a
prachem.
• Na jednotku neumisťujte žádné předměty, které by ji mohly
poškodit (např. tekutinami naplněné předměty nebo svíčky).

Google Google Play, YouTube, Android TV a jiné jsou ochrannými

DC Rozsah vstupu

12V/1A

známkami Google LLC.

Spotřeba energie

Maximum 12 W

Google Assistant není dostupný v některých zemích a jazycích.
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