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Váš vynikajúci spoločník pre aplikácie a zábavu
Chcete získať prístup k všetkým vydaným zábavným aplikáciám, ale váš TV nepodporuje funkciu 
Smart TV? To nie je problém. Len si pripojte Android IP box SRT 2023 značky STRONG a inovujte 
svoj TV na Smart TV! Teraz môžete preberať aplikácie pre viac filmov, viac hier a viac zábavy, 
prípadne si jednoducho vychutnajte prehrávanie celého vášho digitálneho obsahu uloženého na USB 
zariadeniach alebo karte micro SD. Podporuje sa rozlíšenie 4K Ultra HD pre úchvatnú kvalitu obrazu. 

�� Multimediálne centrum Android (verzia 7.1)
�� Podpora nového štandardu HEVC/H.265 
�� Dekódovanie videa v rozlíšení 4K Ultra HD  
(3840 x 2160p)
�� Štvorjadrový procesor Cortex-A53 2,0 GHz
�� Používateľsky príjemné a ľahko ovládateľné rozhranie

�� Jednoduché pripojenie k internetu prostredníctvom 
zabudovanej siete Wi-Fi alebo LAN
�� Pohodlné diaľkové ovládanie 
�� Streamovanie videa z Internetu
�� Jednoduché prevzatie a inštalácia aplikácií z obchodu 
vďaka individuálnemu usporiadaniu1

IP box SRT 2023 
so systémom Android
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EAN SRT 2023: 9120072371134

�� Kontakt a zdieľanie obsahu s priateľmi pomocou 
aplikácií sociálnych sietí
�� Galéria obrázkov zobrazuje fotografie a obrázky z 
karty micro SD alebo pamäťového USB zariadenia
�� Videoprehrávač na prehrávanie videí z karty micro SD 
alebo pamäťového USB zariadenia
�� Hudobná knižnica prehráva hudbu uloženú na karte 
micro SD alebo USB zariadení a zoradí ju podľa 
interpretov, albumov, skladieb a zoznamov skladieb
�� HD videohovory a konferencie 
�� Podpora Dolby® Digital a Dolby® Digital Plus2

�� Pripojenie k iným zariadeniam a zdieľanie údajov cez 
rozhranie Bluetooth
�� 2x porty USB 2.0 na výmenu údajov (zálohovanie a 
obnova) a prehrávanie3

�� Pripojenie ďalších zariadení, ako je myš, klávesnica, 
pamäťové zariadenia, webová kamera atď. k portu 
USB 2.0
�� Aktualizácie softvéru cez internet a externé USB 
zariadenia 
�� Podpora MPEG-4, H.264/AVC, H.265/HEVC 
(4K Ultra HD)
�� Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime
�� Pripojenia: HDMI, AV, 2x USB 2.0, LAN, čítačka kariet 
micro SD (max. 128 GB), napájací zdroj 5 V/2 A,  
Wi-Fi, Bluetooth

1  Niektoré aplikácie nemusia byť vo vašej krajine alebo regióne k dispozícii. Rýchlosť prevzatia závisí od 
internetového pripojenia.

2  Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby 
Laboratories

3  Spoločnosť STRONG nemôže zaručiť prehrávanie súborov napriek tomu, že sú tu uvedené prípony, pretože to 
závisí od použitého kodeku, prenosovej rýchlosti údajov a rozlíšenia

1. AV
2. Internet
3. TV (HDMI) 
4. Sieťový adaptér
5. Karta micro SD
6. USB zariadenie

Podlieha zmenám. V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa konštrukcia a vzhľad produktov môže zmeniť. Android a Google 
Wallet sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka organizácie Wi-Fi Alliance®. Skype je ochranná známka spoločnosti 

Skype a spoločnosť STRONG nie je pridružená, sponzorovaná, autorizovaná alebo iným spôsobom spojená so skupinou spoločností Skype. HDMI, logo HDMI 
a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách. 

Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby Audio a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby 
Laboratories. Všetky ostatné názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

© STRONG 2018. Všetky práva vyhradené.
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Video dekodér
Pomer strán: 16:9, automatický/režim celej 
obrazovky
Rozlíšenie videa: 2160p, 1080p, 720p

Audio dekodér
Dekódovanie zvuku: Dolby® Digital/ Dolby® 
Digital Plus*, MPEG-1 layer1/2
Režim zvuku: Mono, L/R, Stereo

Systém a pamäť
Verzia systému Android: 7.1
Čipová súprava: Amlogic S905X_B
CPU: Štvorjadrový 2,0 GHz ARM Cortex-A53
GPU: Štvorjadrový ARM Mali-450@600 MHz+
SDRAM: DDR3, 1 GB 
Flash: eMMC: 8 GB 

Konektory
AV
LAN RJ45
HDMI
2x porty USB 2.0
Slot na kartu micro SD
Vstup jednosmerného prúdu (DC IN) (5 V, 2 A)

Všeobecné údaje
Wi-Fi:   802.11 b/g/n
Bluetooth: 4.0
Napájanie:  AC 100 – 240 V AC ~ 50/60 Hz
Vstupné napätie: DC 5 V, 2 A
Spotreba energie v pohotovostnom režime: max. 
0,5 W 
Rozsah prevádzkovej teploty: 0 ~ +40 °C
Teplota uskladnenia: -10 ~ +65 °C
Rozmery (Š x H x V) v mm: 85 x 85 x 18,5
Hmotnosť: 0,15 kg

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories

IP box SRT 2023 so systémom Android


