TS-G727 Game Multimedia Smart Tablet
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την πολυλειτουργική μας συσκευή Android/Παιχνιδομηχανή.
Χαρακτηριστικά:
Full video format, 30 Mb Data Rate, υποστήριξη πάνω από 30 είδη format AVI (H.264、DIVX、DIVX、
XVID), RM, RMVB, MKV (H.264、DIVX、DIVX、XVID), WMV, MOV, MP4 (.H.264、MPEG、DIVX、XVID),
DAT (VCD format), VOB (DVD format), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263，H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG,
κ.α.; flash player 11 flash play with Wi-Fi; PC H3D (HD 3D), 8-64 bit simulator games (Nintendo, SEGA,
SONY); Android 3D games.

Υποστήριξη δικτύου πολλαπλών παικτών για παιχνίδια μάχης.

Υποστήριξη adobe flash lite 11; υποστήριξη παιχνιδιών online.

Λειτουργία λήψης HD φωτωγραφίας και βίντεο; υποστήριξη net video call και chat.

Full HD HDMI TV έξοδος.

24 Bit true color υψηλής ευκρίνειας οθόνη 7 ιντσών (800*480).

Αφή + Πλήκτρα + Πλήκτρο Rock + Αισθητήρας, διαθέσιμο για πολλών ειδών παιχνίδια και
εφαρμογές

Λειτουργία ταπετσαρίας Cool dynamic.

Υποστήριξη WI-FI, δίκτυο πολλαπλών
παικτών σε παιχνίδια μάχης, QQ, MSN,
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SKYPE, κτλ., online Movie & Video.
ARM core, 1.2GHz Main Frequency.
Πανίσχυρη μηχανή γραφικών Mali400 GPU 3D, με OpenGL ES 2.0 GPU, υποστήριξη large HD
3D games.

512M DDR3 RAM.

Στερεοφωνικά διπλά ηχεία hi-fi.

Ενσωματωμένο Android4.0 OS, υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών Android, QQ, MSN,
SKYPE, dictionary, E-book Reader, PPTV, European common market stock software και
δυνατότητα εγκατάστασης νέων εφαρμογών.
Οι βασικές λειτουργίες είναι οι ακόλουθες:
1. Υποστήριξη αφής πολλαπλών σημείων.
2. HD βίντεο.
3. Διαχείριση πιο ανθρώπινου προσομοιωτή παιχνιδιών.
4. Υποστήριξη παιχνιδιών kumite （Λειτουργία υποστήριξης multi-player Kumite）
Απαραίτητη προυπόθεση:
1). 2 ίδιες κονσόλες με τα ίδια παιχνίδια kumite
2). Ενεργοποιήστε τις συσκευές και απενεργοποιήστε το WiFi.
3). Εκκινήστε το ίδιο παιχνίδι.
4). Επιλέξτε στη μία κονσόλα “DC Server” για SSID, και στην άλλη “DC Client” για ταίριασμα SSID. Οι 2
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κονσόλες θα συνδεθούν αυτόματα.
5). Ξεκινήστε το παιχνίδι μετά από επιτυχή σύνδεση.
6). Αν θέλετε να παίξετε μόνος, επιλέξτε παιχνίδι για ένα παίκτη.
Σημείωση: Η απόσταση μεταξύ τους να είναι λιγότερη από 10 μέτρα.
5. Βασικές οδηγίες διαμόρφωσης joystick:
1). Κάντε εγκατάσταση κύριων παιχνιδιών με διαμόρφωση joystick（Install key mapping touch games）
2). Πιέστε Enter
3). Πιέστε το πλήκτρο “START” “SELECT” για περίπου 3 δευτερόλεπτα
4). Τα πλήκτρα μενού και τα εικονικά πλήκτρα αναδύονται στην πάνω αριστερή γωνία
5). Ταιριάξτε τα εικονικά πλήκτρα με τα πλήκτρα οθόνης
6). Πιέστε “SAVE”,έπειτα “HIDE” και εκκινήστε τα παιχνίδια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε συνθήκες υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας, υγρασίας, σκόνης,
ισχυρών μαγνητικών πεδίων, νερό.
2. Μην χτυπάτε ή τρίβετε την συσκευή με σκληρά αντικείμενα.
3. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη για καλύτερη λειτουργία της αφής.
4. Παρακαλούμε φορτίστε την μπαταρία στις ακόλουθες περιπτώσεις：αν η ισχύς ελλατωθεί, μπλέ φωτάκι
ενεργοποιείται αλλά η οθόνη είναι μαύρη. Μετά αποσυνδέστε την συσκευή από το τροφοδοτικό,
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πιέστε με διάρκεια το πλήκτρο POWER για 5 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση και συνδέστε το
τροφοδοτικό για ενεργοποίηση της οθόνης.
a. Όταν το εικονίδιο της μπαταρίας είναι άδειο θα εμφανιστεί το ποσοστό διαθέσιμος ισχύος.
b. Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα.
c. Όταν υπάρχει ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, φορτίστε στο κατάλληλο χρόνο.
d. Μην φορτίζετε λιγότερο από 8 ώρες στην πρώτη φόρτιση.
5. Αποφύγετε την χρήση σε ξηρές συνθήκες και στατικό ηλεκτρισμό.
6.Είναι συνήθες, λόγω υψηλών συχνοτήτων, να θερμαίνετε το κάτω μέρος όταν λειτουργεί πολύ ώρα ή
τρέχει πρόγραμμα υψηλής ισχύος. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε κανονική χρήση. Διατηρήστε καλό
εξαερισμό στην οπή ψήξης..
7. Μην αποσυνδέετε την παροχή ξαφνικά σε διαδικασία διαμόρφωσης(format), αποστολής ή λήψης
αρχείου. Ενδέχεται πρόβλημα στην λειτουργία του προγράμματος.
8. Η πραγματική χωρητικότητα είναι λιγότερη από την συνολική λόγω λογισμικού συστήματος και
ενσωματωμένων παιχνιδιών που δεσμεύουν μνήμη.
Παρακαλούμε για την σωστή λειτουργεία αποθήκευσης και εξαγωγής αρχείου όταν η συσκευή
χρησιμοποιείτε ως δίσκος.
Δεν ευθυνόμαστε για όποια απώλεια ή βλάβη προσωπικών δεδομένων λόγω λάθους λειτουργίας
λογισμικού & υλικού.
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

ΠΛΗΚΤΡΑ，ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. L
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2. R
3. Power on / Πλήκτρο Ενεργοποίησης
4. VOL- / Μείωση έντασης ήχου
5. VOL+ / Αύξηση έντασης ήχου
6. Επιστροφή στο κύριο μενού
7. M
8. UP / Πάνω
9. Right / Δεξιά
10. Left / Αριστερά
11. Down / Κάτω
12. OK
13. A
14. B
15. X
16. Υποδοχή κάρτας TF
17. Έξοδος ακουστικών
18. Έξοδος HDMI
19. Υποδοχή USB
20. Υποδοχή τροφοδοσίας DC

- Κατάσταση αναμονής
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21. RESET / Επαναφορά
22. Πλήκτρο Rocker
23. ESC
24. Select / Επιλογή
25. Start / Εκκίνηση
Βασική λειτουργία
Ενεργοποίηση λειτουργίας:
Ενεργοποίηση：Πιέστε το πλήκτρο "POWER " για πάνω από 5 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση,
προβολή λογότυπου έναρξης και εισαγωγή στο αρχικό μενού του Android.
Απενεργοποίηση : Σε κατάσταση λειτουργίας πιέστε το πλήκτρο "POWER" για πάνω από 5
δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.
Αδράνεια：Σε κατάσταση λειτουργίας, πιέστε σύντομα το πλήκτρο "POWER" και η συσκευή μπαίνει σε
κατάσταση αναμονής.
Αφύπνιση ： Σε κατάστασn αναμονής (άδεια οθόνη), πιέστε σύντομα το πλήκτρο "POWER" για
επαναφορά της συσκευής (φωτεινή οθόνη).
Σημείωση：
1. Για εξοικονόμηση ενέργειας, πιέστε με διάρκεια το πλήκτρο "Power" για απενεργοποίηση όταν δεν
χρειάζεστε την συσκευή.
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2. Μετά την ενεργοποίηση ανάβει μπλε φωτάκι στο "POWER" και κατά την φόρτιση προειδοποιητικό
φωτάκι.
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη (οθόνη μετά την ενεργοποίηση) του Android4.0 άλλαξε πολύ από πριν. Δείτε εδώ μία
σύντομη εισαγωγή.
Ξεκλείδωμα
Η προκαθορισμένη μέθοδος ξεκλειδώματος είναι η κύλιση.
Το σύστημα κλειδώνει αυτόματα μετά την ενεργοποίηση.
Πιέστε το εικονίδιο κλειδώματος το οποίο θα επεκταθεί με
κύμα, και τραβήξτε το για ξεκλείδωμα.
Αρχική σελίδα
Εμφανίζεται μετά το ξεκλείδωμα. Υπάρχουν 5 τμήματα
οθόνης που εναλλάσονται με κύλιση της οθόνης αριστερά
και δεξιά. Υπάρχει ένα πλαίσιο σε κάθε τμήμα, νέα πρόσθετη 3D οθόνη για την έκδοση Android4.0.
Εικονίδια λειτουργιών στην αρχική σελίδα
: Back. Πίσω στον αρχικό κατάλογο.
: Homepage. Επιστροφή στην αρχική σελίδα.
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: Εικονίδιο προγράματος φόντου. Πιέστε για να ανοίξει το τρέχων πρόγραμμα.
: Volume. Αύξηση/ Μείωση έντασης του ήχου.
: Πλήκτρα λειτουργιών.
: Στήλη ειδοποιήσεων. Από δεξιά στα αριστερά: Ημερομηνία, Wi-Fi (προβολή όταν είναι
συνδεδεμένο), Μπαταρία (Προβολή χωρητικότητας; όταν φορτίζει αναβοσβήνει εικονίδιο κεραυνού).
: Πλήκτρο προγραμμάτων. Στη πάνω δεξιά γωνία πιέστε το πλήκτρο για εμφάνιση μενού εφαρμογών.
Ρυθμίσεις
Η ρύθμιση Android μπορεί να ατομικοποιηθεί βασισμένη σε
προσωπικές προτιμήσεις. Πιέστε την γραμμή ειδοποιήσεων κάτω
δεξιά της αρχικής σελίδας ή το εικονίδιο Ρυθμίσεις στις εφαρμογές
για να πάτε στο περιβάλλον ρυθμίσεων όπως βλέπετε στην εικόνα.
Wi-Fi
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Wi-Fi
Ανοίξτε το Wi-Fi πατώντας το εικονίδιο “ON”. Αν υπάρχει διαθέσιμο
δίκτυο γύρω σας, θα εμφανιστεί στη λίστα κάτω δεξιά στην οθόνη.
Σύνδεση WI-FI: Αν το WIFI δεν έχει κωδικό, θα συνδεθεί αυτόματα,
αλλιώς, εισάγετε κωδικό πρόσβασης και πιέστε “Connect” για
σύνδεση.
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Προηγμένες ρυθμίσεις WIFI
Πιέστε το πλήκτρο στη πάνω δεξιά γωνία
για εμφάνιση προηγμένων επιλογών, πιέστε και θα
δείτε το περιβάλλον της εικόνας αριστερά: Διεύθυνση MAC και
IP.
Flow state
Η επιλογή αυτή εμφανίζει την κατάσταση του WIFI και and την
ροή δεδομένων στο παρασκήνιο. Συνήθως εμφανίζει μόνο την
ροή δικτύου, και παρακαλούμε πιέστε το εικονίδιο στη πάνω
δεξιά γωνία
για εμφάνιση του WIFI.
Ήχος
Εδώ ορίζετε την ένταση του ήχου, τους ήχους αφής και ήχο
κλειδώματος οθόνης.
Προβολή
Φωτεινότητα: Εδώ ορίζετε την φωτεινότητα της οθόνης.
Ταπετσαρία: Εδώ ορίζετε την ταπετσαρία.
Αυτόματη περιστροφή οθόνης: Επιλογή ή όχι.
Απουσία δραστηριότητας: ορισμός χρόνου κατάστασης
αναμονής.
Μέγεθος γραμματοσειράς: ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς.
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Προβολή υπότιτλων: εμφάνιση υπότιτλων σε αναπαραγωγή βίντεο.
Λειτουργία ενίσχυσης 3D: κάνει την εφαρμογή 3D πιο ομαλή.
Αυτόματη έξοδος HDMI: όταν συνδέετε την συσκευή σε εξωτερική οθόνη με HDMI, αυτόματα θα
ρυθμίζετε η έξοδος.
Ορισμός συστήματος εξόδου HDMI: 720P και1080P.
Εφαρμογές
Εδώ εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές της συσκευής. Μπορείτε
να καταργήσετε μια εφαρμογή, να κάνετε εκκαθάριση
δεδομένων και να αλλάξετε τον χώρο αποθήκευσης.
Παρακαλούμε σημειώστε:
1. ”Μετακίνηση στη συσκευή ”, Μετακίνηση της εφαρμογής
στον δίσκο της συσκευής από την κάρτα μνήμης όπως φαίνεται
στην εικόνα.
2. Το πρόγραμμα εφαρμογής μπορεί να μεταφέρετε από την
συσκευή στην κάρτα μνήμης TF.
Γλώσσα και μέθοδος εισαγωγής
Γλώσσα: Ορισμός γλώσσας συστήματος.
Πληκτρολόγιο και μέθοδος εισαγωγής: η επιλογή εμφανίζει τις
εγκαταστημένες μεθόδους εισαγωγής. Μπορεί να
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γίνει λήψη και εγκατάσταση άλλων μεθόδων εισαγωγής.
Κάμερα
Εισαγωγή πλήκτρων:
: Πλήκτρο κατάστασης. Το εικονίδιο εμφανίζει κατάσταση
φωτογραφικής μηχανής. Εναλλαγή φωτογραφίας και βίντεο
πιέζοντας τα 2 πλήκτρα.
: Πλήκτρο έναρξης/αποθήκευσης φωτογραφιών.
: Πλήκτρο
κάμερας για εναλλαγή Εμπρός και Πίσω
: Πλήκτρο ρυθμίσεων. Πιέστε για εμφάνιση 3 επιλογών
ρυθμίσεων. Ακολουθεί οδηγός βασικών ρυθμίσεων:
Βίντεο
: Πλήκτρο κατάστασης κάμερας. Εμφάνιση εικονιδίου
κατάστασης βίντεο. Εναλλαγή φωτογραφίας και βίντεο πιέζοντας
τα 2 εικονίδια.
:Πλήκτρο Έναρξης/αποθήκευσης βίντεο.
: Πλήκτρο εναλλαγής κάμερας Εμπρός και Πίσω.
Σημείωση: οι φωτογραφίες και τα βίντεο βρίσκονται στο εικονίδιο ‘’Συλλογή’’ στην αρχική σελίδα.
Wi-Fi Internet
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1. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Wi-Fi: Επιλέξτε Wi-Fi στις Ρυθμίσεις, διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi
εμφανίζονται στα δεξιά. (Για εξοικονόμηση ενέργειας απενεργοποιήστε το Wi-Fi ).
2. Σύνδεση WI-FI:
Ο υπότιτλος κάτω από το όνομα (ονομάζεται SSID και ορίζεται από τους χρήστες του) είναι ο τρόπος
κρυπτογράφησης του WI-FI. Το εικονίδιο δίπλα εμφανίζει την ισχύ του σήματος. Αν υπάρχει ένδειξη
λουκέτου, απαιτείται η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Η συσκευή συνδέεται αυτόματα στο ξεκλείδωτο
δίκτυο Wi-Fi, αλλιώς, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
3. Η επιτυχής σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi επιβεβαιώνεται με την εμφάνιση του εικονιδίου WI-FI στη κάτω
δεξιά γωνιά και την ένδειξη “CONNECTED”.
Σημείωση: Σε περίπτωση αποσύνδεσης, ελέγχετε αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Wi-Fi ή αν
υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi μέσα σε ακτίνα 20 μέτρων.
Τώρα μπορείτε να μπείτε στο to Internet. Αν η συσκευή έχει
ένδειξη σύνδεσης, αλλά ακόμα υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης
στο, ελέγχουμε την σχετική ρύθμιση. Αν χρησιμοποιείτε κοινό
δίκτυο Wi-Fi, ρωτήστε τον υπεύθυνο υπάλληλο.
Διασκέδαση και Παιχνίδια
Android Smart Game Player: Ειδική προειδοποίηση –
Παρακαλούμε να κάνετε εκκίνηση παιχνιδιού από τις ρυθμίσεις
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της συσκευής όταν παίζετε κάποια παιχνίδια με λειτουργία βαρύτητας (gravity games), έπειτα επιλέξτε
λειτουργία συντεταγμένων επαγωγής βαρύτητας (gravity induction coordinates) για είσοδο. Οι χρήστες
μπορούν να αλλάξουν τις συντεταγμένες επαγωγής βαρύτητας ανάλογα. Συνδεθείτε στο internet μέσω
WIFI για να απολαύσετε διαδικτυακά παιχνίδια με πολλαπλούς παίκτες, mahjong，Chinese poker, Chess,
κτλ.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τα παιχνίδια που θέλετε αγγίζοντάς τα.
Η συσκευή ενσωματώνει μερικά κλασσικά παιχνίδια Android, όπως Angry birds, Fruit Ninja, κτλ. Επίσης
υπάρχει η δυνατότητα λήψης παιχνιδιών android σε αρχεία APK για εγκατάσταση.
Λειτουργία παιχνιδιών SEGA, SONY:
Έχετε πρόσβαση σε παιχνίδια πιέζοντας το εικονίδιο Game Manager στην αρχική σελίδα. Το M είναι το
πλήκτρο μενού και αγγίζοντάς το επιστρέφετε στο προηγούμενο βήμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (τρόπος λειτουργίας με εξωτερική κάρτα TF) Πηγαίνετε στο File Manager, μπείτε στο ext file
και επιλέξτε TF card games. Η συσκευή θα προτείνει
την επιλογή εφαρμογής και επιλέξτε τον εξομοιωτή
παιχνιδιού για να αρχίσετε την διασκέδαση.
Βίντεο
Η συσκευή υποστηρίζει αποκωδικοποίηση full format
1080P （ 1920x1080pixel), max ανάλυση 2160p,
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30Mb data rate, RM/RMVB, PPTV, online TV, online movie;
Υποστηρίζει αναπαραγωγή flash player 11 version on line.
1. Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο
1).Επιλέξτε πρόγραμμα αναπαραγωγής μέσων στο κύριο μενού και στον αναδυόμενο φάκελο επιλέξτε
"NAND" για εισαγωγή και αρχείο "Video". Επιλέξτε το αρχείο για αναπαραγωγή.
2).Πιέστε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή βίντεο και εμφανίζονται τα εικονίδια λειτουργιών.
2. Παρακολούθηση τηλεόρασης και ταινιών on line, αναπαραγωγή flash on line
Ταυτόχρονα, μπορείτε με την συσκευή να κάνετε λήψη λογισμικού τρίτων από το Android market.
Μουσική
Επιλέξτε το εικονίδιο της μουσικής στο αρχικό μενού για
αναπαραγωγή μουσικής.
Υποστηρίζει σε πλήρη μορφή αποκωδικόποιηση ήχου,
αναπαραγωγή πολλαπλών λειτουργιών, ανάγνωση e-book
ταυτόχρονα με αναπαραγωγή μουσικής ή παιχνιδιών.
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Λειτουργία USB
Ενεργοποιήστε και αφού πάτε στο αρχικό μενού, συνδέστε
την συσκευή με τον Η/Υ με καλώδιο USB. Εμφανίζεται το
εικονίδιο σύνδεσης USB στην οθόνη. Μετακινείστε το
εικονίδιο για να κινηθείτε προς τα κάτω. Επιλέξτε «copy
files to computer» ή «copy files from computers to storage
devices», έπειτα " Open the USB storage devices" στην
οθόνη. Ανοίξτε "My computer" και 2 "removable disk"
εμφανίζονται. Το πρώτο είναι η κάρτα TF, και είναι προσβάσιμο αν έχετε εισάγει κάρτα TF.
Το δεύτερο είναι MID FLASH, και μπορεί να αντιγράψει
αρχεία και δεδομένα; μην συνδέετε το USB κατά την
διάρκεια λειτουργιών όπως αναπαραγωγή μουσικής,
ταινίας, παιχνιδιού, TV-OUT κτλ., αλλιώς μπορεί να
κρασάρει ή αργή λειτουργία.
Αν κρασάρει, πιέστε το πλήκτρο “Power" πάνω από 6
δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση. Ενεργοποιήστε πάλι
για επαναφορά.
Εγκατάσταση εφαρμογής APK
Υπάρχουν δύο τρόποι: μία είναι η λήψη από το
internet και η άλλη η αντιγραφή του αρχείου από
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Η/Υ και μετά η εγκατάστασή της.
Ο πρώτος τρόπος: Λήψη από το internet.
Ανοίξτε το WIFI για λήψη της σχετικής εφαρμογής. Μετά την λήψη εμφανίζεται η στήλη ειδοποιήσεων.
Πιέστε την επιλογή “Εγκατάσταση”.
Ο δεύτερος τρόπος: αντιγραφή του αρχείου εφαρμογής APK από τον Η/Υ.
Αφού γίνει η λήψη των αρχείων στον Η/Υ, αντιγράψτε τα στην συσκευή με καλώδιο USB πριν από
ασφαλή αποσύνδεση. Επιλέξτε το εικονίδιο “File manager”, για έλεγχο όλων των αρχείων στη συσκευή.
Διαλέξτε τα αρχεία που αντιγράψατε και πιέστε για εγκατάσταση. Μετά από επιτυχή εγκατάσταση,
επιστρέψτε στην αρχική σελίδα για έλεγχο του αρχείου της εγκαταστημένης εφαρμογής.
Διαγραφή εφαρμογής APK
Στην αρχική σελίδα, πιέστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις, μετά Εφαρμογές, επιλέξτε την εφαρμογή για
διαγραφή και πιέστε “Απεγκατάσταση” - “ok” για διαγραφή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Υποστηριζόμενο
λειτουργικό σύστημα
Οθόνη
Χαρακτηριστικά
Ανάλυση
Χρώματα
Ενσωματωμένη μνήμη
Flash
Επεκτάσιμη κάρτα
E-BOOK
Format
Ήχος

Βίντεο

Bit Rate
Sound effect

Format

Windows98/SE/ME/2K/XP
7 ιντσών High Definition Πολλαπλής Αφής
800*480
16 εκατομμύρια χρώματα
8GB FLASH
4GB~32GB κάρτα TF
Υποστηρίζει TXT, Adobe reader, PDF reader, iReader ；
Full format Audio coding, multitask play,
Αναπαραγωγή μουσικής ταυτόχρονα με λειτουργία e-book, παιχνίδια.
8~320kbps
Normal, Rock, popular, mega bass, warm, showing LRC lyrics synchronously
Full video format 1080P（1920x1080pixel）decoding, μέγιστη ανάλυση 2160P,
30Mb data rate, RM/RMVB,PPTV，online TV & Movie with WIFI.
Flash player 10.X, play flash online with WIFI, AVI (H.264、DIVX、DIVX、XVID),
RM, RMVB, MKV (H.264、DIVX、DIVX、XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264、
MPEG、DIVX、XVID), DAT (VCD format), VOB (DVD format), PMP, MPEG,
MPG, FLV (H.26, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG, κ.α..
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Android4.0 OS, γρήγορη πρόσβαση δικτύου, office, Word, excel, E-mail, flash;
Υποστήριξη πολλαπλών μεθόδων εισαγωγών, QQ, MSN,SKYPE, Facebook, κα.

Wi-Fi

Φωτογραφία
λήψη
Βίντεο
λήψη

Format

JPG,BMP,PNG,GIF, περιστροφή, slideshow, Μέγιστη ανάλυση 4096*4096.

Pixels

0.3MP

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

USB
Έξοδος βίντεο HDMI
Γλώσσα
Άλλα

Υποστήριξη 8bit nes/fc, gb, gbc .16bit smc,smd,sfc/snes.32bit gba,mame.64bit
N64
Common 3D PSX （480X272,HD 3D (800x480) android APK 3D game. Flash
11version game, flash online game with WIFI, full screen touch game.
High speed USB2.0
Υποστήριξη 1080p (NTSC/PAL)
Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών
Ρολόι, ημερολόγιο
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Ηχείο

Ενσωματωμένο διπλό ηχείο

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

-10~+45 °C

Υγρασία περιβάλλοντος

20%~ 93% (40℃)

Μέγεθος

244 x 120 x 20mm

Βάρος
Μπαταρία

Περίπου 382g
Χωρητικό
-τητα
Χρόνος
αναπαραγωγής

Ισχύς
τροφοδοσίας

3200mAh, ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη λιθίου
Αναπαραγωγή βίντεο 2.5 ώρες, αναπαραγωγή Mp3 έως 5 ώρες

Είσοδος

AC100V-240V

Έξοδος

USB5V/2000Ma

20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατά την χρήση βεβαιωθείτε για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Δεν φέρουμε ευθύνη για όποια
απώλεια ή φθορά σε προσωπικά δεδομένα από αμελή λειτουργία λογισμικού και υλικού, συντήρηση,
αλλαγή μπαταρίας ή άλλα ατυχήματα. Επίσης δεν φέρουμε ευθύνη για όποια έμμεση απώλεια που
προκλήθηκε από τρίτους. Εν τω μεταξύ, δεν μπορούμε να ελέγχουμε την κατανόηση αυτών των
οδηγιών χρήσης από τους χρήστες. Επομένως, η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν φθορές από
την χρήση των οδηγιών, ούτε αξίωση από τρίτους κατά την χρήση της συσκευής.
Η εταιρεία μας διατηρεί το τελικό δικαίωμα μετάφρασης για αυτό το προιόν.
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