
 
TESLA MediaBox QX8 Pro 

 

Multimediální přehrávač s podporou UltraHD 4K2K, 

Dolby Vision, Dolby Digital, DTS a HDR 

 

OctaCore procesor 

Výkonný osmijádrový 64bitový procesor, grafický procesor Mali-T820MP3 společně s 3 

GB operační paměti z něj dělá ideální multimediální centrum pro přehrávání videa, hudby 

a fotografií.  

Pomocí USB portu k němu pohodlně připojíte úložiště s filmy, hudbou nebo fotografiemi, 

například USB flash disk nebo externí harddisk. Tělo přehrávače je vyrobeno z kovu, pro 

účinné chlazení a zvýšení výkonu přehrávače. Snadné ovládání pomocí dálkového 

ovládání nebo bezdrátové klávesnice/myši podporuje operační systém Android 7.1.2 

Nougat. 

 

Podpora Dolby Vision, Dolby Digital, DTS, Ultra HD 4K a HDR10/VP9 

 



         

 

  

 

Multimediální centrum podporuje nový formát Dolby Vision, Dolby Digital, DTS a také HDR 

(vysoký dynamický rozsah) pro více jasnější, temnější a živoucí barvy, HLD (Hybrid Log-

Gamma) a také nový video kodek VP9. Zvládne zobrazení náročných videosouborů s 

podporou titulků a kompresním formátem H.265/HEVC až 60 snímků za sekundu. 

 

DualBand WiFi a GiGabitová LAN  

Maximální rychlost pro bezdrátové připojení k internetu podporuje dvoupásmové WiFi 

připojení 802.11ac. Externí WiFi anténa pracuje se dvěma frekvencemi 2.4 GHz a 5 GHz, 

které zabezpečí vyšší přenosovou rychlost a stabilitu, nižší rušení signálu a vynikající 

bezdrátové pokrytí. Gigabytové síťové LAN připojení se postará o plynulý přenos datově 

náročných souborů ve vaší počítačové síti.  

Video online stream 

Přehrávač je dodáván mimo jiné s těmito video aplikacemi: 

 iVysilani (Česká televize) 

 iPrima (Prima TV) 

 Stream.cz 

 YouTube 

 KODI 

 



Multimediální centrum KODI 

 

Přehrávač je dodáván s populární aplikací KODI, která slouží jako multimedální rozhraní 

pro vaše filmy, hudbu nebo videa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specifikace 

 osmijádrový 64bitový procesor 

 grafický procesor ARM Mali-T820MP3 

 3 GB operační paměť  

 16 GB vnitřní paměť 

 DualBand WiFi s externí anténou   

 Gigabitová síťová karta 

 podpora H.265/HEVC 

 podpora HDR10, HLG, VP9 

 podpora Dolby Vision, Dolby Digital a DTS 

 Bluetooth 

 optický digitální zvukový výstup 

 tělo přístroje je vyrobeno z kovu 

 zcela tichý provoz bez ventilátoru 

 podporuje připojení bezdrátové klávesnice, myši nebo gamepadu 

 podpora připojení flash USB disku nebo externího disku 

 podpora online aktualizace firmware 

 Android 7.1.2 Nougat 

 

 H.265 HEVC MP-10@L5.1 až do 4Kx2K@60fps 

 H.264 AVC HP@L5.1 až do 4Kx2K@30fps 

 VP9-10 Profile-2 až do 4Kx2K@60fps 

 H.264 MVC až do 1080P@60fps 

 MPEG-4 ASP@L5 až do 1080P@60fps (ISO-14496) 

 WMV/VC-1 SP/MP/AP až do 1080P@60fps 

 AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 JiZhun Profile až do 1080P@60fps 

 MPEG-2 MP/HL až do 1080P@60fps (ISO-13818) 

 MPEG-1 MP/HL až do 1080P@60fps (ISO-11172) 

 RealVideo 8/9/10 až do 1080P@60fps 

 MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, OGG 

 

Zvuk 

 Dolby Digital 

 DTS 

 

 

 

 

 



Vstupy/výstupy 

 HDMI 2.0a 

 DualBand WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2.4 + 5.0 GHz) 

 Gigabit LAN RJ45 

 3x USB port 

 optický digitální zvukový výstup (SPDIF) 

 čtečka paměťových karet microSDHC/SDXC 

 AV výstup 

 

Velikost/hmotnost 

 11 x 11 x 18 mm 

 210 g 

 

Balení obsahuje 

 TESLA MediaBox QX8 Pro 

 dálkové ovládání 

 HDMI kabel 

 230 V napájecí zdroj 

 uživatelský manuál 

 

Doporučená koncová cena (EUP): 3 489 Kč s DPH 

www.tesla-electronics.eu 

http://www.tesla-electronics.eu/

