
Dune HD SmartBox 4K  Plus médialejátszó 

A SmartBox 4K Plus a 4-magos, 1,5 GHz-es Amlogic S905L2(X) processzor köré épült (a SmartBox 4K-ban az S905L(X)
található), 1 GB RAM-ot és 8 GB flash memóriát tartalmaz, Android 7.1 operációs rendszer fut rajta. Ezen tulajdonságok
alapján gond nélkül játszhatunk le rajta szinte bármilyen videó-, zene- és képfájlt. 3D-t nem támogat (kivéve persze a
top-bottom és side-by-side 3D-s formátumokat, hiszen ezek a lejátszó számára nem számítanak 3D-nek), és nagyobb
testvéreivel ellentétben Blu-ray fájlokat csak menü nélkül képes lejátszani. Viszont a HDR10 színkódolást már ismeri,

még ha videókimenete nem is nyújt olyan képminőséget, mint a Realtek processzort használó többi Dune HD
lejátszó. HD-s hangsávokat nem küld tovább HDMI-n, csak sztereó és 5.1-es PCM, DTS és Dolby Digital (AC3) hangokat

továbbít érintetlenül (vagy dekódol sztereóra, ahogy szeretnénk).

Bár az ethernet-port a SmartBox 4K-hoz hasonlóan csak 10/100 Mbites, a Wi-Fi már 802.11ac sebességet is támogat, 2,4
és 5 GHz-en is működik. Így elméletileg a legkomolyabb 4K-s Blu-ray film is lejátszható akadozás mentesen, AC-s 
vezeték nélküli kapcsolat (és megfelelő térerő) esetén.
A beépített Bluetooth elektronika lehetővé teszi headsetek, játékvezérlők vagy akár a Dune HD AirMouse csatlakoztatását 
is.

Teljes értékű (tehát Google Play Store-t is tartalmazó) Androidot találunk a SmartBox 4K Plus-on, de ha komolyabb 
játékokhoz (a kevés RAM és az 5-magos Mali-450 MP GPU miatt), torrentezésre és egyéb erőforrás-igényes programok 
futtatásához keresünk médialejátszót, a nagyobb Dune HD vagy HiMedia modellek között érdemes körülnézni.
4K-s YouTube videók közül a nem HDR színrendszert tartalmazók lejátszhatóak, Netflix legfeljebb SD-felbontásban 
használható, így ahhoz nem ezt a modellt, hanem a Pro 4K II-től kezdődő nagyobb típusokat ajánljuk.
A csatlakoztatott háttértárak fájlrendszere – minden minden Dune HD típus esetén is – szinte bármi lehet, a SmartBox 4K
írja/olvassa a FAT/FAT32, EXT2/EXT3/EXT4, NTFS, exFAT, és BTRFS formátumokat, és olvassa a Mac HFS/HFS+ 
fájlrendszert.

Csatlakozók a hátlapon és a SmartBox 4K Plus oldalán:
2 × USB2.0
1 × HDMI2.0 kimenet
1 × microSD-kártyaolvasó
1 × AV-kimenet (3,5 mm-es jack-RCA adapterkábellel, sztereó hang és kompozit-videó)
1 × 10/100 Mbit-es ethernet
1 × 12V tápbemenet

A készülék mellé a korábbi kisebb Dune HD modelleknél már megismert SLIM infra távvezérlőt kapjuk, és természetesen 
egy HDMI2.0-ás kábelt is találunk a csomagban.

A SmartBox 4K Plus egyéb fontos paraméterei:
Méretek: 101×26×101 mm
Bluetooth: igen
Wifi: 802.11b/g/n/ac, 2,4 + 5 GHz
Külső tápellátás: 12V/1A


