
MINI PC TV BOX X96 MINI ANDROID 7.1 UHD 4K, 2GB RAM DDR3, 16GB ROM, QUAD-CORE 2GHZ 64BIT 
TELECOMANDA

Dispune de o capacitate de stocare de 8 GB și suportă RAM de 1 GB. Capacitatea de stocare poate fi extinsă la 64 GB. Caseta TV are măsurarea 
de 90 * 90 * 20 mm; dimensiunea mică ajută la economisirea spațiului și este ușor de transportat. Configurația procesorului atașat este Amlogic 
S905X Quad Core ARM Cortex A53 @ 2GHz, iar GPU-ul respectiv este Penti-core Mali-450MP GPU @ 750MHz. Sistemul utilizează memoria
de 64 de biți și suportă ROM de 8 GB.
XTV Mini Box TV Box acceptă Wi-Fi cu o configurație de 802.11b / g / n. Dar nu
acceptă funcții Bluetooth și 3G.
Accesoriile care sunt incluse în X96 Mini Android TV Box sunt un adaptor de
alimentare, mouse wireless și tastatură fără fir, cablu HDMI, casetă TV și manual de
utilizare. Cea mai bună parte a acestui produs este că puteți folosi același lucru cu
diferite prize disponibile în diferite țări.
 Acceptă jocuri 3D și videoclipuri, Miracast, fișiere ISO și NTSC. Nu suportă DVD-uri
și subtitrări externe, dar acceptă un cablu HDMI de 2.0, care este considerat ca fiind
una dintre cele mai rapide căi de conectare a televizorului pentru  vizionat videoclipuri.
Există un indicator LED atașat casetei care seamănă cu funcționarea acesteia. Dacă
este în așteptare, atunci lumina este roșie și, odată ce începe să funcționeze, se schimbă
în albastru. Cutia acceptă aproape toate tipurile de formate audio, video și fotografii.
X96 Mini Box TV cu o astfel de funcționalitate unică este o necesitate a timpului
modern. În mod obișnuit, nimeni nu dorește să vizioneze videoclipurile, fotografiile de
pe laptopul lor și mai ales când aveți întreaga familie care stă într-un loc. Și dacă aveți
un mini pc TV care poate fi configurat cu ușurință și poate citi întregul format de
intrare, vă va dubla divertismentul.
Banda recomandata: pentru o redare in timp real de pe internet recomandam utilizarea
unei retele de internet cu o banda de minim 2Mbps. Conectarea la o retea cablata: 1.
Conectati un capat al cablului de retea in portul LAN al unitatii iar celalalt capat la un
port LAN al router-ului 2. Porniti unitatea; selectati din meniul de setari optiunea
“Cable Network” apoi bifati casuta corespunzatoare pentru a selecta conexiunea la
internet prin cablu 3. Daca router-ul functioneaza in DHCP unitatea va obtine adresa IP
in mod automat.
Conectarea la o retea Wifi:  Porniti unitatea; selectati din meniul de setari optiunea “Wi-fi” si setati-l pe “ON” 2. Dupa pornirea conexiunii 
wireless, va fi afisata o lista cu toate retelele disponibile. Utilizarea unitatii pe post de router wireless virtual: Cand este conectata la internet prin 
cablu, unitatea poate fi utilizata ca si router wireless virtual. 1. Porniti unitatea. Asigurati-va ca in meniul de setari optiunea “Cable Network” 
este setata pe “ON”. 2. Intrati in meniul de setari, selectati optiunea “More” apoi bifati optiunea “Virtual Wireless Router”. Daca doriti puteti 
seta o parola pentru aceasta retea. 3. Dupa toate aceste setari puteti utiliza unitatea pe post de router wireless virtual.
Setarea rezolutiei: la prima utilizare a dispozitivului va rugam sa setati rezolutia corespunzatoare pentru a obtine o imagine optima – in meniul 
de setari selectati optiunea “Display” apoi “Output resolution” in cazul conexiunii HDMI. Pentru setarea rezolutiei imaginii in cazul conexiuniii 
cu cablu AV din meniul de setari selectati optiunea “Display” apoi “AV Output” pentru a seta rezolutia corespunzatoare.


