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Хибриден UHD Android Приемник
SRT 2401

Преобразувайте телевизора си в Smart TV!
Телевизорът Ви няма Smart TV функции? Няма проблем, като свържете Android IP приемника 
SRT 2401 с вашия телевизор, вие ще го ъпгрейдвате до Smart TV с всички предимства на 
Android! Стриймвайте филми и сериали от различни стрийминг платформи с качество на 
картината до 4K Ultra HD, наслаждавайте се на приложения и филмови центрове и много 
повече! Освен това, SRT 2401 позволява приемането на сателитна, кабелна и ефирна телевизия 
с вградения му троен тунер. Можете също така да записвате любимите си програми на USB 
устройство и да използвате IP приемника като медиен плейър.

�� Android IP приемник с троен тунер (DVB-T2/C/
S2) за Free-To-Air TV в HD1 и радио програми
�� Поддържа новия стандарт HEVC/H.265 (4K Ultra HD)
�� Поддържа Dolby® Digital Plus2

�� Удобен и лесен за използване интерфейс
�� Лесно свързване към интернет чрез 
вграден Wi-Fi® или кабел
�� Сърфирате в интернет директно на 
екрана на вашия телевизор
�� Браузъра показва последния разглеждан сайт
�� Дистанционно управление с Air Mouse 
и функции на клавиатурата
�� Видео от интернет

�� Свържете се и споделяйте с приятели чрез 
приложенията на социалните мрежи3

�� Лесно сваляне и инсталиране на приложения 
с индивидуално сортиране
�� Лесен достъп до имейли със звук 
уведомление за входящи имейли
�� Галерията показва снимки от micro SD карта или USB 
устройство (вкл. изображения изтеглени от интернет)
�� Видео плейър за възпроизвеждане на видео 
от micro SD карта или USB устройство на 
данни (вкл. изтеглените видеоклипове от 
интернет или видео от други места)



EAN SRT 2401: 9120072370557
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1. Ефирна антена/Кабелен вход
2. Сателитна антена
3. Интернет
4. TV (HDMI)

5. Аудио усилвател
6. Micro SD карта
7. Външно USB устройство
8. Захранващ адаптер

STRONG декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 
RED 2015/53/EU,EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU и RoHS 2011/65/EU

Правото на промени. В резултат на продължаващите проучвания и разработки техническите спецификации, дизайнът 
и външният вид на продуктите, може да се промени. Android и Google Wallet са търгов ски марки на Google Inc. Wi-Fi е 

регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®. Skype е регистрирана търговска марка на Skype и STRONG не е свързана, 
спонсорирана, оторизирана или по друг начин свързана със Skype групата. HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia 
Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други страни. Произведен 
по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby Audio и символът двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories. 
Всички други имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

© STRONG 2017. Всички права запазени.

Тунер & демодулатора 
Честотен обхват DVB-S2: 
950 ~ 2150 MHz
Честотен обхват DVB-T2 : 174 MHz 
~ 230 MHz / 474 MHz ~ 858 MHz
Честотен обхват DVB-C: 
113 MHz ~ 858 MHz
Режим на демодулатора : 
DVB-T2, DVB-S2, DVB-C
Режим на демодулатора DVB-S2: 
QPSK/8PSK; Symbol rate up to 55 Msps
Режим на демодулатора DVB-T2: 
QAM режими: 4, 16, 64, 256 
(със или без ротация)
Диапазон на честоти: 1.7, 
5.0, 6.0, 7.0, 8.0 MHz
FFT Размери: 1K, 2K, 4K, 8K, 
16K, 32K±600 KHz честота
Режим на демодулатора DVB-C: 

16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, and 
256QAM; Symbol rate up to 7.0 Msps

Видео декодер
Видео компресия:: H.264/
AV, H.265/HEVC
Резолюция: 4K@60fps 
1080p/1080i, 720p

Аудио декодар
Аудио декодиране: MPEG, OGG, OGA, 
FLAC, ALAC, Ape, M4A, RM, MPEG-1 
layer1/2, (Dolby® Digital, Dolby® Digital 
Plus*, WMA, WMA Pro, WMV optional)

Система & Памет
Android версия: 7.1
Чипсет: Amlogic S905D-B
CPU: Quad Core Cortex-A53 2.0 GHz
GPU: Mali-450MP
SDRAM: DDR3, 1 GB
Flash: eMMC: 8 GB

Конектори
ANT IN/CABLE IN IEC-169 Женски
SAT IN F-тип
Ethernet (RJ45)
HDMI
S/PDIF (коакс.)
2x USB слотове
Micro SD слот
Мощност (12 V, 2 A)

Обща информация
Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Bluetooth: 4.0
Захранване: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Входно напрежение: DC 12 V, 2 A
Консумирана мощност: 
7.30 W (typ.), 24 W (max.)
Консумирана мощност в режим 
на готовност: max. 0.5 W
Температурен обхват при 
работа: 0 ~ +40° C
Температура на съхранение: 
-10° C ~ +65° C
Размери (Ш х Д х В) в мм: 160 x 118 x 32
Тегло: 0.30 kg

* Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital и символът двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories
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�� Музикалната библиотека възпроизвежда музика, 
съхранена на micro SD карта или USB устройство и 
сортира по артисти, албуми, песни и плейлисти
�� Свързване с други устройства и 
споделяне на данни чрез Bluetooth
�� Споделяне между мултимедийни устройства
�� Създаване на огледален образ на екрана на вашия 
смартфон или таблет върху екрана телевизора ви
�� 2x USB порта за обмен на данни (създаване 
на резервно копие и възстановяване), запис, 
медия плеър, таймшифт и възпроизвеждане4

�� Актуализации чрез интернет и USB
�� Свързване на допълнителни устройства например: 
мишка, клавиатура, устройства за съхранение 
на данни, уеб камера,... към USB порт
�� Записване на телевизионни програми 
за micro SD карта, USB или HDD
�� Различни възможности за запис: запис в реално 
време, чрез таймер, резервиран чрез EPG
�� Таймшифт: спирай на пауза телевизионното 
предаване, за да продължиш да гледаш по-късно
�� Таймер функции за „събуждане“ и запис

�� Електронен програмен справочник (EPG) за 
информация на екран за текуща / предстояща 
информационна за програми за до 7 дни напред5

�� 16 списъци с любими
�� Капацитет на паметта - 10000 канала 
телевизионни и радио програми
�� Телетекст, многоезични субтитри и аудио записи5

�� Автоматично и ръчно търсене на канали
�� Родителски контрол на менютата и 
възрастово класифициране на каналите
�� Quad Core Cortex- A53 2.0 GHz и Mali-450 Penta Core GPU
�� Ниска консумация на енергия в режим на готовност
�� Конектори: ANT IN/CABLE IN, SAT IN, HDMI, 
AV, S/PDIF (коаксиален), 2x USB, SD кард 
рийдър, 12 V захранване, Wi-Fi, Bluetooth

1  В зависимост от нивото на доставяния сигнал
2  Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital и символът двойно D са регистрирани 

търговски марки на Dolby Laboratories
3  Някои приложения може да не са налични във вашата страна или регион. Скоростта на 

изтегляне зависи от вашата интернет връзка.
4  STRONG не гарантира възпроизвеждането на файлове, въпреки че разширенията им са в 

списъка, тъй като това зависи от използваните кодеци, битрейта и резолюцията
5  В зависимост от доставчика


