
  SMi Boxסטרימר שיאומי   

 4K Ultra HDנגן מולטימדיה 
 

 לתמיכה אופטימלית 8.1מופעל ע"י אנדרואיד 

Mi Box S  קל לשימוש ותומך בחיפוש קולי ו8.1מופעל ע"י אנדרואיד ,-Chromecast 
 ומספק עולמות של תוכן להנאת כל המשפחה

 גישה לתוכן בלתי מוגבל

לכם גישה לשירותי וידאו איכותי אינסופיים והזרמה קבועה של תואם לאלפי אפליקציות, ומספק 
 תוכן חדש

בעזרת העוזרת של גוגל, תוכלו לגשת במהירות לתכני בידור, לקבל תשובות ולשלוט 
 בהתקנים מסביב לביתכם. לחצו פשוט על לחצן המיקרופון בשלט רחוק כדי להתחיל

Chromecast 

 יותרלצלול לתוך חוויית צפייה גדולה וטובה 

 
 לשלוט בתקנים החכמים הביתיים שלכם

 "עמעם את התאורה בחדר המגורים"

 "הגבר את הווליום"

 מעלות" 22-"כוון את התרמוסטט ל

 ליהנות מבידור ולקבל תשובות

 "מצא סרטים רומנטיים"

 "נגן מוזיקת ג'אז"

 "מה מזג האוויר היום?"לשלוט בתקנים החכמים הביתיים שלכם

 בחדר המגורים""עמעם את התאורה 

 "הגבר את הווליום"

 מעלות" 22-"כוון את התרמוסטט ל

 ליהנות מבידור ולקבל תשובות

 "מצא סרטים רומנטיים"

 "נגן מוזיקת ג'אז"



 "מה מזג האוויר היום?"

4K HDR לחדות גבוהה 

  .60fpsלשידור עד  4Kהחדישה ועיבוד במהירות גבוהה  4K HDRכולל את טכנולוגיית 
 מחוויית צפייה ברזולוציה אולטרה גבוהה כמו בחיים האמיתייםליהנות 

 

 אודיו איכותי מאוד שמכניס אתכם לפעולה

Dolby ו-DTS מימדי-מעניקים לכם צליל היקפי נקי תלת 

 ביצועים ברמה גבוהה

התקינו המון אפליקציות מדהימות, ושחקו ביותר משחקים תוך הנאה, ביצועים מהירים יותר 
 ויציבות

 בחיבורים חוטיים ואלחוטיים תמיכה

 המספקים מהירויות העברה מהירים מאוד USBוחיבורי  WI-FI, Bluetooth -תומך ב
  

מתחבר בקלות לזיכרון קשיח נייד. לצפייה בסרטים המועדפים עליכם, מוסיקה, משחקים קל לשימוש
 ועוד

  
HDMI2.0a ובאמינות מעולהליהנות מווידאו ברזולוציה גבוהה ואודיו בקצב העברה גבוה 

  
WIFI 2.4GHz/5GHz להוריד ולהעביר וידאו באיכותHD וקבצי נתונים גדולים במהירות ובקלות 

  
Bluetooth 4.2 חברו אלחוטית בקרי משחק, אוזניות, רמקולים והתקניBluetooth אחרים 

 קומו והפעילו בשלושה שלבים פשוטים

 מידות

 מ"מ 95.2אורך:  •

 מ"מ 95.2רוחב:  •

 מ"מ 16.8 עובי: •

 גרם 147משקל:  •

 צבע: שחור •

 מפרט

 4K 3840x2160רזולוציית מוצא:  •

 מרובע ליבות Cortex -A53 64Bitמעבד:  •

 Mali - 450מעבד גרפי:  •

 RAM: 2GB DDR3זיכרון  •



 8GB eMMCאיחסון:  •

 8.1מערכת הפעלה: אנדרואיד  •

 קישוריות אלחוטית

• Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz 

• Bluetooth: 4.2 

 מפענח

 4K@60fps，VP9，H.265，H.264，MPEG1/2/4，VC-1，Real8/9/10מפענח וידאו:  •

 RM，MOV，VOB，AVI，MKV，TS，Mp4，3Dפורמט וידאו:  •

 DOLBY, DTSמפענח אודיו:  •

 MP3，APE，Flacפורמט אודיו:  •

 JPG，BMP，GIF，PNG，TIFקידוד תמונות:  •

 שפות נתמכות: גלובלי •

 שקעים

• HDMI2.0a 

• USB2.0 

 חיבור לחשמל •

 יציאת אודיו •

 מארז תכולת

 שלט רחוק קולי •

 הוראות שימוש •

 שנאי מתח •

 HDMIכבל  •

 

 שנה אחריות ע"י קאיה 

 


