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Stí lusos Android műholdvevő beépített  DVB-S2 tunerrel
A STRONG az SRT2120 készülékkel bemutatja a következő generációs vevőkészülékét. Élvezze az interaktí v 
világot az IPTV készülékkel, a számtalan szórakozás és a rengeteg alkalmazás segítségével! Vezetékes és 
WLAN csatlakozás, Web böngészés a TV készüléken. Kép, Videó, Zene lejátszása akár internetről letöltött  
vagy USB eszközön tárolt. Az Android rendszer számtalan előnyén túl az SRT2120 beépített  DVB-S2 
tunerrel rendelkezik. Üdvözöljük a jövőben!

�� IPTV készülék, (Android 4.4.2) beépített  DVB-S2 tunerrel a 
szabadon fogható műholdas TV akár HD és Rádió adások 
vételére.1
�� Felhasználóbarát és könnyen kezelhető felület
�� Egyszerű csatlakozás az Internethez a beépített  WLAN vagy 
LAN porton keresztül
�� Böngéssze az Internetet a TV készülékén
�� A böngésző megjeleníti  az utoljára nézett  oldalt

�� Kényelmes távirányító Air Mouse/egér funkcióval és 
billentyűzett el
�� Video lejátszása az internetről
�� Az alkalmazások egyszerű böngészése és letöltése, egyedi 
rendezhetőséggel
�� Legyen kapcsolatban és ossza meg barátaival az élményeit, a 
social network alkalmazásokon keresztül
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�� Könnyű hozzáférhetőség az elektronikus levelekhez, a 
beérkező levelek esetén hangüzenttel
�� Kép galéria a fényképei és egyéb képeinek megjelenítésére, 
legyen az internetről letöltött, vagy az SD kártyán, vagy az 
USB tároló eszközön tárolt kép
�� Video lejátszó, lejátszás SD kártyáról vagy USB tároló 
eszközről (valamint az internetről letöltött videók, vagy 
streamek más forrásokból)
�� Zene lejátszó, lejátszás SD kártyáról vagy az USB tároló 
eszközről, (Rendezési lehetőség: Előadó, Album, dalcím 
valamint lejátszási lista.)
�� HD video hívások és konferencia beszélgetések5

�� Bluetooth csatlakozási lehetőség más készülékekhez, adatok 
megosztására
�� A csatlakoztatott Telefonkészülék és vagy Táblagép képének 
megjelenítése a TV készüléken
�� Biztonsági beállítások: jelszó, eszköz adminisztrátor és 
tanúsítvány-tároló
�� 4x USB port: adat átvitel (mentés és visszaállítás), felvétel, 
média lejátszó, Timeshift és lejátszás3

�� További kiegészítők csatlakoztathatósága az USB 
portokra úgy mint: vezeték nélküli egér, egér, billentyűzet, 
tárolóeszközök, web kamera
�� Digitális média tartalom megosztása a multimédiás eszközök 
között

�� Szoftverfrissítési lehetőség az internetről vagy az USB portra 
csatlakoztatott tároló eszközről
�� A TV műsorok rögzíthetőek SD kártyára, vagy USB tároló 
eszközre, vagy USB HDD-re
�� Különböző felvételi lehetőségek: azonnali felvétel, időzített 
felvétel, EPG-ből időzített felvétel
�� Dolby® Digital és Dolby® Digital Plus2 támogatás
�� Timeshift: Állítsa meg az élő adást, majd folytassa később
�� Időzítő funkciók: Bekapcsolás és felvétel
�� Elektronikus Műsorújság (EPG) 4 
�� 16 kedvencek lista
�� 8000 csatornás memória kapacitás TV és rádióműsorokhoz
�� Teletext, többnyelvű feliratozás és hangsáv támogatás 4
�� Automatikus és kézi keresési opció
�� Szülői felügyelet a menü zárolására és korhatár kezelés 
beállítása a csatornákhoz.
�� MPEG-2, MPEG-4, H.264 és AVC támogatás
�� Dual Core Cortex-A9 1.5 GHz processzor
�� Auto DiSEqC1.0 és DiSEqC1.1/1.2/GotoX támogatás
�� Csatlakozók: SAT IN, HDMI, AV & S/PDIF kombinált, 4x 
USB, LAN, SD kártyaolvasó és 12 V tápfeszültség, WLAN, 
Bluetooth

1. A helyi vételi viszonyoktól függően
2. A Dolby és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.
3.  A STRONG nem vállal garanciát a fájlok visszajátszására, habár a kiterjesztés itt ki van listázva, mivel ez a használt codec-

től, adatok átalakításától és a felbontástól függ
4. Elérhetősége a sugárzott tartalomtól függ.
5.  További kiegészítők használatával

1. Műholdvevő antenna bemenet
2. RJ45 LAN/Ethernet 

csatlakozó (internet)

3. AV (VIDEO RCA, AUDIO RCA 
BAL/JOBB, kombinált S/PDIF)

4. TV (HDMI)

5. Hálózati adapter
6. SD kártya foglalat
7. USB portok

STRONG kijelenti, hogy a készülék megfelel az alapvető elvárásoknak és a további idevonatkozó előírásoknak CE 2004/108/EC and 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC.
A változtatás jogát fenntartjuk. A folyamatos kutatás és fejlesztés következtében a készülék megjelenése és műszaki adatai megváltozhatnak. Az Android és a Google Wallet 

A Google Inc. bejegyzett védjegyei. Az ASTRA a SES ASTRA bejegyzett védjegye. Az Eutelsat és a HOT BIRD az Eutelsat Communications bejegyzett védjegyei. A Skype a 
Skype bejegyzett védjegye és a STRONG nem áll kapcsolatban, nem szponzorált és nem meghatalmazott vagy nem köthető a Skype cégcsoportokhoz. HDMI, a HDMI logo 

és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC végjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A gyártás a Dolby 
Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei. Minden más termék név a tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett 

védjegye.
© STRONG 2015. Minden jog fenntartva.
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Tuner
Demoduláció: DVB-S, DVB-S2, 
QPSK,8PSK
Bemenő frekvencia-tartomány: 
950~2150MHz
DiSEqC verziók: 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X

Videó Dekóder
Képarány: 16:9
Videó felbontás: 1080p, 1080i, 720p, 
576i, 480p

Audio Dekóder
Audio dekódolás: Dolby® Digital/ 
Dolby® Digital Plus*, MPEG-1 layer1/2, 
MPEG-2 Layer II
Audio mód: Mono, L/R, Stereo

System & Memory
Android verzió: 4.4.2 ”KitKat”
Chipset: Amlogic AML8726-MX
CPU: Dual Core Cortex-A9 1.5GHz
GPU: Mali-400MP
SDRAM: DDR3, 1 GB
Flash: eMMC: 4 GB

Csatlakozók
SAT IN F típusú
AV és S/PDIF kombinált jack (VIDEO 
RCA, AUDIO RCA BAL/JOBB)
LAN RJ45
HDMI
4x USB port
SD foglalat
DC IN (12 V, 1.5 A)

Általános adatok
WLAN: 802.11 b/g/n
Bluetooth: 4.0
Hálózati tápfeszültség: 100 - 240 V AC, 
50/60 Hz
Bemenő tápfeszültség: DC 12 V, 1.5 A
Teljesítményfelvétel: 18.00 W max., 
7.30 W typ.
Teljesítményfelvétel készenlétben: 
max. 0.5 W
Működési hőmérséklet: 0 ~ +40 °C
Tárolási hőmérséklet: -10 ~ +65 °C
Méretek (Szél. x Mély. x Mag.) mm-ben: 
130 x 130 x 28
Tömeg: 0.27 kg

*A Dolby és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.
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