
AraabTV™! التطوير الجديد لجهاز

يتمتع جهاز ™AraabTV بأنه أفضل جهاز بث تلفزيو� 

استمتع بأك� من 500 قناة: عر� عرب اإلنرتنت يف السوق بفضل التقنية املتقدمة التي 
 .AraabTV نوفرها عرب نظام تشغيل

  استمتع بتجربة بث تلفزيو� مبارش 

.1080p ومقاطع فيديو عالية الدقة

للحصول عىل تجربة بث تلفزيو� ذات جودة عالية، قم 
، وإضافة  AraabTV™ بتوصيل جهاز التلفزيون لديك بجهاز
خدمة إنرتنت عايل الرسعة (Wi-Fi أو إي�نت)، وسوف تبدأ 

تجربة البث التلفزيو� املتصل لديك.

1080p جودة عالية الوضوح بالكامل حتى •
• مهايئ شبكة السلكية مدمج

• تنقل رسيع للغاية بني القنوات
• بث مبارش لقنوات عربية وكردية

• جهاز تحكم عن بُعد رائع
• خدمة  ملدة عامني

• ضامن الجهاز ملدة عام واحد

امليزات:

قنوات عربية (ما يزيد عن 450 قناة)

قنوات كردية (ما يزيد عن 30 قناة)

استمتع بالبث التلفزیوني العربي بفائق الدقھ 

مشغل الوسائط الجديد كليًا للبث التلفزيو� العر� عرب اإلنرتنت

مشغل وسائط البث التلفزيو� فائق الدقة عرب اإلنرتنت
TM

TM



www.araabtv.com

info@araabtv.com

مواصفات املنتج 

مواصفات الجهاز

الطول
العرض 
االرتفاع

128 مم / 5.04 بوصات 
127 مم / 5.00 بوصات 

26 مم / 1.02 بوصة

التوصيل
(A النوع) واحد USB مقبس

WIFI مدمج (هواWIFI Ê قابل للضبط)

مواصفات أخرى
مقبس توصيل التيار 

املبارشمفتاح التشغيل  
جهاز استقبال عن بعد 

LED مصباح طاقة

امللحقات
دليل اإلرشادات

HDMI إي�نت كبل

 مخرج تناظري واحد للصوت/الفيديو          ALi Corporationمجموعة
 DDR3 واحد الرشائح HDMI 

Wi-Fi 2.4G 802.11. b/g/n مدمج WIFI (ميجا) واحد LAN مقبس

مواصفات مصدر اإلمداد بالطاقة 
مصدر اإلمداد بالطاقة(مهايئ) 

(LED مصباح) مؤرش الطاقة
Ðتيار مبارش 5 فولت/2 أمب

وضع التشغيل: أزرق؛ وضع االستعداد: أحمر

امليزات الرئيسية
تنسيقات وحدة فك

 الرتميز

تنسيقات الوسائط
تنسيقات املوسيقى

مستعرض امللفات 
USB مستضيف

إخراج الفيديو عايل 
الدقة أخرى

MPEG 1/2/4، 1080P (1920x1080) / 30fps / 30Mbps
 H264: ،إطارات مرجعية DRAM:7 256 ،إطارات مرجعية DRAM: 4 128
 Xvid, Real Video 8/9/10, VC-1, ،ميجابت MPEG2: 30 ،40 ميجابت

VP8
 Avi، Rm، Rmvb، MKV، AVI، ISO، VOB، DAT، MPG/MPEG،

MP4، MOV، TS، XVID، WMV، ASF، FLV MP3/WMA/AAC/- مهايئ طاقه بجهد 110/220 فولت مع قابس مالئم ملواصفات 
 

 WAV/OGG/AC3/MIDI/DTS/- FLAC/APE/ALAC/M4A

 وحدة تحكم عن بعد 

ُ 
 JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF تنسيقات الصور 

ملفات صور/موسيقى/أفالممزودة ببطاريات
 USB HDDو UDisk عايل الرسعة مع دعم ملحرك األقراص الصلبة USB 2.0

فائق الدقة بحد أقىص 1920×1080 بكسل
PPPoE 1080 هرتز، يدعمp 24 يدعم

مخرج الصوت 
إخراج الصوت التناظري 

إخراج الصوت الرقمي

مقبس س�عة الرأس بقطر 3.5 مم لقناÖ الصوت اليمنى 
واليرسى
HDMI

مخرج الفيديو
إشارة إخراج الفيديو إخراج 
فيديو تناظري إخراج فيديو 

رقمي

 PAL TVو NTSC نظاما
CVBS

HDMI

EAN Code: 0634654239532

املواصفات عرضه للتغيÐ دون إشعار.

حقوق الطبع © لعام 2015 لرشكة Cloud Antenne Services Sárl. جميع الحقوق محفوظة.

ُصممت يف سويرسا.

نظام التشغيل 
نظام تشغيل -AraabTV 32بت

مشغل وسائط البث التلفزيو� فائق الدقة عرب اإلنرتنت

مشغل الوسائط الجديد كليًا للبث التلفزيو� العر� عرب اإلنرتنت
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