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Насладете се на IPTV в най-добрия ѝ вариант
STRONG SRT 2021 Android IP приемник дава възможност да гледате телевизия през Интернет, 
докато също така проучвате всички предимства на платформата Android: изтеглете любимите 
си приложения или просто се насладете на SRT 2021 като пълноправен мултимедиен 
приемник за цялото Ви цифрово съдържание с USB порт и микро слот за SD карта. Удобното 
дистанционно управление може да се използва като Air Mouse и също така има и клавиатура. 
С 4K Ultra HD и HEVC, ще се насладите на IPTV в най-добрия ѝ вариант.

�� Поддържа новия стандарт HEVC/H.265
�� 4K Ultra HD видео декодиране (3840 x 2160p)
�� Quad Core Cortex-A53 2.0 GHz CPU
�� Лесен за употреба и удобен интерфейс
�� Лесно свързване към Интернет чрез вградена Wi-Fi 
или LAN

�� Сърфирате в Интернет директно на екрана на 
вашия телевизор
�� Браузърът показва последния посетен сайт
�� Удобно дистанционно с функция Air Mouse
�� Гледате видео от интернет
�� Лесно сваляне и инсталиране на приложения от 
магазина със собствено сортиране

Android IP Box
SRT 2021
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EAN SRT 2021: 8717185449815

�� Поддържа новия стандарт HEVC/H.265
�� 4K Ultra HD видео декодиране (3840 x 2160p)
�� Quad Core Cortex-A53 2.0 GHz CPU
�� Лесен за употреба и удобен интерфейс
�� Лесно свързване към Интернет чрез вградена Wi-
Fi или LAN
�� Сърфирате в Интернет директно на екрана на 
вашия телевизор
�� Браузърът показва последния посетен сайт
�� Удобно дистанционно с функция Air Mouse
�� Гледате видео от интернет
�� Лесно сваляне и инсталиране на приложения от 
магазина със собствено сортиране
�� Свързвате се и споделяте с приятели чрез 
приложенията на социалните мрежи
�� Лесен достъп до имейли и уведомяване за 
входяща поща със звук
�� Галерията снимки от SD карта или USB устройство 
(вкл. свалени от интернет)
�� Видео плейър за възпроизвеждане на видео от 
SD карта или USB устройство(вкл. свалени от 
интернет клипове или видео от други източници)
�� Музикална библиотека възпроизвежда музика 
от SD карта или USB устройство и сортира по 
изпълнители, албуми, песни и плейлисти

�� HD видео разговори и конференции
�� Поддържа Dolby® Digital и Dolby® Digital Plus1

�� Свързване с други устройства и споделяне на 
данни чрез Bluetooth
�� Споделяне на дигитална мултимедия между 
мултимедийни устройства
�� Създаване на огледален образ на екрана на вашия 
смартфон или таблет върху екрана телевизора ви
�� 2x USB 2.0 порта за обмен на данни (създаване на 
резервно копие и възстановяване), медия плейър 
и възпроизвеждане2

�� Свързване на допълнителни устройства, като 
мишка, клавиатура, устройства за съхранение на 
данни, уеб камера с USB 2.0 порт
�� Актуализиране на софтуера през интернет и 
външни USB устройства
�� Поддържа MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, H.265/
HEVC (4K Ultra HD)
�� Ниска консумация на енергия в режим на 
готовност
�� Свързаност: HDMI, AV, 2x USB 2.0, LAN, четец 
за micro SD карта, 5 V/2 A захранване, Wi-Fi, 
Bluetooth

1  Dolby Digital Plus, Dolby Digital и символът двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories
2  STRONG не гарантира възпроизвеждането на файлове, въпреки че разширенията им са в списъка, тъй като 

това зависи от използваните кодеци, битрейта и резолюцията

1. AV
2. Интернет
3. TV (HDMI)
4. Захранващ адаптер
5. Micro SD карта
6. USB устройство

STRONG декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2004/108/ЕО и 
73/23/ЕИО, RoHS 2002/95/ЕО

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 търговски 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.
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Видео декодер
Съотношение на страните: 16:9, Auto/Full 
screen
Резолюция: 2160p, 1080p, 720p

Аудио декодер
Аудио декодиране: Dolby® Digital/ Dolby® 
Digital Plus*, MPEG-1 layer1/2, MPEG-2 Layer II
Аудио режим: Mono, L/R, Stereo

Система & Памет
Android версия: 5.1
Чипсет: Amlogic S905-B
CPU: Quad Core ARM Cortex-A53 2.0 GHz
GPU: Quad Core ARM Mali-450@600 MHz+
SDRAM: DDR3, 1 GB
Flash: eMMC: 8 GB

Конектори
AV
LAN RJ45
HDMI
2x USB 2.0 слотове
Micro SD слот
DC IN (5 V, 2 A)

Обща информация
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: 4.0
Захранване: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Входно напрежение: DC 5 V, 2 A
Консумирана мощност: 10 W max., 4 W typ.
Консумирана мощност в режим на готовност: 
max. 0.5 W
Температура – работен обхват: 0 ~ +40 °C
Температура на съхранение: -10 ~ +65 °C
Размери (Ш х Д х В) в мм: 85 x 85 x 18.5
Тегло: 0.15 kg

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital и символът двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories
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