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Splňte si své sny streamováním do vašeho televizoru

Připojte Android TV box k vašemu televizoru, proměňte jej na Smart TV a využívejte všech výhod
platformy Android přímo na obrazovce vašeho televizoru! Užívejte si zábavu prostřednictvím tisíců
aplikací, jako například Netflix, YouTube apod. Nebo si jednoduše vychutnávejte digitální obsah
uložený v USB zařízení nebo na micro SD kartě. Díky vestavěné technologii Chromecast můžete
rychle přenášet fotografie, videa, hudbu a další obsah z vašeho telefonu, tabletu nebo PC do vašeho
televizoru. Tato malá krabička podporuje formát HDR10 (Vysoký dynamický rozsah), díky čemuž nabízí
lepší kontrast, vyšší jas a bohatší barvy obrazu. Praktický Bluetooth dálkový ovladač s asistentem
Google Assistant pro vyšší komfort.
Android TV box

certifikovaný společností Google
(nejnovější verze Android)
Pohodlný poslech a procházení obsahem a aplikacemi,
počínaje doporučeným obsahem pro Android TV
Rozlišení videa až 4K UHD (3840 x 2160 pixelů)

Uživatelský přívětivé

a snadno použitelné rozhraní
připojení k internetu přes vestavěnou Wi-Fi
Bluetooth dálkový ovladač s asistentem Google Assistant
Streamování videa z internetu
Podpora formátů HDR10 a HLG
Snadné

* Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi. Společnost STRONG nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami. Nabídky třetích stran mohou být kdykoli změněny nebo zrušeny, nemusí být k dispozici ve všech regionech a mohou
vyžadovat samostatné předplatné.

4K Android TV OTT Box SRT202EMATIC
tisíců aplikací pro velkou obrazovku z obchodu
Google Play Store
Streamování Google Chromecast pro sledování HD filmů
na velké TV obrazovce
Snadné stahování a instalace aplikací z obchodu Google
Play Store s individuálním tříděním1
Sdílení digitálních médií mezi multimediálními zařízeními
Vestavěný asistent Google Assistant: Pro provedení
požadované funkce, jako například přehrání obsahu,
ovládání domácích zařízení, apod., stačí stisknout tlačítko
na dálkovém ovladači1
Velké množství materiálů a zábavy, jako například
YouTube, Play Movies & TV, Google Play Music, apod.2

Video decoder
Poměr stran: Automatický / Celá obrazovka
Rozlišení obrazu: H.265 10 bitů 4K*2K při 60 fps, VP9 4K*2K při 60 fps,
H.264
Audio dekodér
Dekódování zvuku: MPEG1/2/4,
Zvukový režim: Mono, L/P, Stereo

Vestavěná

technologie Chromecast umožňuje rychlý
přenos fotografií, videa, hudby a dalšího obsahu z vašeho
telefonu, tabletu nebo PC do vašeho televizoru
Podpora MPEG-4, H.264/AVC, H.265/HEVC
(4K Ultra HD)
2x port USB 2.0 pro přehrávání
Podpora Dolby Digital a Dolby Digital Plus3
Připojení: Micro SD, 2x USB, AV, Ethernet, HDMI, S/
PDIF (optický), DC IN (5 V, 2 A), Wi-Fi, Bluetooth
1. Dostupnost daného jazyka závisí na podpoře Google Voice Search.
2. Společnost STRONG nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami. Nabídky třetích stran mohou být
kdykoli změněny nebo zrušeny, nemusí být k dispozici ve všech regionech a mohou vyžadovat samostatné předplatné.
3. Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories

Obecné údaje
Wi-Fi: IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz
IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
Bluetooth: 4.2
Zdroj energie: AC 100-240 V~, 50/60 Hz
Vstupní napětí: 5 V DC, 2 A
Provozní spotřeba energie: 7 W
Rozměry (Š x H x V) v mm: 100 × 100 × 23,5
Hmotnost: 237 g

Systém a paměť
CPU: ARM Quad 64 bitů Cortex-A53 až 1,5 GHz
GPU: Penta Core Mali-450 až 750 MHz
SDRAM: DDR3: 2 GB
Flash: eMMC: 8 GB
* Dolby Digital Plus, Dolby Digital and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories

EAN SRT202EMATIC: 9120072371677

Podléhá změnám. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. Android a Google Wallet jsou
ochranné známky společnosti Google Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance®. Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech
a dalších zemích. Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky
společnosti Dolby Laboratories. Všechny ostatní názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných
vlastníků.
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