
Základní vlastnosti
—  čtyřjádrový 64bitový procesor
—  Android 7.1.2 Nougat
—  grafický procesor ARM Mali-450
—  2 GB operační paměť (RAM)
—  16 GB vnitřní paměť
—  WiFi 802.11 b/g/n
—  LAN RJ45 (Ethernet)
—  Bluetooth
—  podpora H.265/HEVC
—  podpora HDR10
—  HLG, VP9
—  HDMI 2.0b AV výstup 
—  2× USB port
—  čtečka karet microSDHC/SDXC
—  optický výstup (S/PDIF)
—  podpora pro připojení bezdrátové klávesnice, 

myši nebo gamepadu
—  podpora připojení flash USB disku nebo externího disku

Audio / video
—  H.265 HEVC HYPERLINK „mailto:MP-10@L5.1“ MP-10@L5.1 

až do 4K×2K@30fps
—  H.264 AVC HYPERLINK „mailto:HP@L5.1“ HP@L5.1 až do 

4K×2K@30fps
—  VP9 profil-2 až do 4K×2K@30fps
—  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
—  podpora formátů: MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, 

ISO, MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, OGG

Velikost / hmotnost
—  10,5 × 10,5 × 1,8 cm
—  147 g

Multimediální přehrávač pro sledování Skylink Live TV přes internet. V tomto multimediální 

přehrávači je již předinstalovaná aplikace Skylink Live TV, která se vám vždy automaticky spustí 

po zapnutí TESLA MediaBoxu. Aplikaci stačí zaregistrovat a pak už můžete sledovat nejen živé 

vysílání, ale také programy ze 7 denního archívu nebo filmy a seriály z bohaté videotéky.

TESLA MediaBox zvládá rozlišení 4K UHD a podporuje HDR (vysoký dynamický rozsah) pro více jasnější, temnější 

a živoucí barvy, HLD (Hybrid Log-Gamma) a také moderní kompresní formát H.265/HEVC.

Přehrávač využívá výkon čtyřjádrového 64bitový procesor a pětijádrový grafický procesor Mali-450 s frekvencí až 750 MHz. 

Dovolí vám sledovat náročná 4K videa s titulky, přehrávat hudbu, prohlížet fotografie nebo prohlížet internetové stránky. Jako 

úložiště pro data využijete vnitřní paměť, paměťovou kartu nebo externí USB disk. Multimediální centrum můžete ovládat také 

s pomocí bezdrátové klávesnice nebo bezdrátové myši. Optimalizovaný operační systém Android ve verzi 7.1.2 Nougat zajistí 

plynulost všech procesů a snadné ovládání.

Multimediální přehrávač
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