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ŠPECIFIKÁCIA
Dokončite nastavenie na obrazovke
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a
pomocou diaľkového ovládača prechádzajte
krokmi procesu nastavenia

Android TV prináša najzaujímavejší obsah aj na vašu obrazovku.
Požiadajte Google, aby vyhľadal najnovší trhák, streamoval relácie
alebo otvoril hry pre viacerých hráčov. Stlmte svetlá pripojením
inteligentných domácich zariadení. Organizujteúlohy a pozrite si
svoj kalendár. Alebo položte Google otázky a pozrite si odpovede

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Hardvér
Chipset

Quadcore ARM A53 2,0Ghz 22000DMIPS

RAM

2Gb

Flash

eMMC 8GB

POZOR! Aby ste predišli požiaru a úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte prijímač dažďu alebo vlhkosti.
Aby ste sa vyhli možnému riziku úrazu elektrickým
prúdom, nikdy sa nepokúšajte prístroj otvoriť. V
prípade poruchy jednotky by opravu zariadenia mali
vykonávať kvalifikovaní technici. Užívatelia by nemali
opravovať žiadnu časť tohto prístroja.

Video

na svojej televízii. Ak chcete hovoriť s Google, stlačte na diaľkovom
ovládači tlačidlo Google Assistant.
Video
Dekódovanie

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

VÝSTRAHA
• Prijímač umiestnite na dobre vetrané miesto, aby ste zabránili
akumulácii vnútorného tepla
• Chráňte prijímač pred vysokými teplotami, vlhkosťou, vodou a
prachom.

Video Súbory
Formát

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 rozlíšenie

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

Google, Google Play, YouTube, Android TV a iné sú ochrannými
známkami Google LLC.

DC Rozsah vstupu

12V/1A

Spotreba energie

Maximum 12 W

Google Assistant nie je dostupný v niektorých krajinách a jazykoch.

Napájanie

• Na jednotku neumiestňujte žiadne predmety, ktoré by ju mohli
poškodiť (napr. tekutinami naplnené predmety alebo sviečky).
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