
Základné vlastnosti
—  štvorjadrový 64bitový procesor 
— Android 7.1.2 Nougat 
— grafický procesor ARM Mali-450 
— 2 GB operačná pamäť (RAM) 
— 16 GB vnútorná pamäť 
— 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 
— čítačka kariet microSDHC/SDXC 
— optický výstup (S/PDIF) 
—  podpora pre pripojenie bezdrôtovej klávesnice, 

myši alebo gamepadu 
— podpora pripojenia flash USB disku alebo externého 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 formátov: MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, 

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

Veľkosť / hmotnosť
—  10,5 × 10,5 × 1,8 cm
—  147 g

Multimediálny prehrávač pre sledovanie Skylink Live TV cez internet. V tomto multimediálnom 

prehrávači je už predinštalovaná aplikácia Skylink Live TV, ktorá sa vám vždy automaticky spustí 

po zapnutí TESLA MediaBoxu. Aplikáciu stačí zaregistrovať, a potom môžete sledovať nielen živé 

vysielanie, ale tiež programy zo 7-dňového archívu alebo filmy a seriály z bohatej videotéky.

TESLA MediaBox zvláda rozlíšenie 4K UHD a podporuje HDR (vysoký dynamický rozsah) pre jasnejšie, 

temnejšie a živšie farby, HLD (Hybrid Log-Gamma)  a tiež moderný kompresný formát H.265/HEVC. 

Prehrávač využíva výkon štvorjadrového 64bitového procesora a päťjadrového grafického profesora Mali-450 s frekvenciou 

až 750 MHz. Dovolí vám sledovať náročné 4K videá s titulkami, prehrávať hudbu, prezerať fotografie alebo prehliadať 

internetové stránky. Ako úložisko pre dáta využite vnútornú pamäť, pamäťovú kartu alebo externý USB disk. Multimediálne 

centrum môžete ovládať aj s pomocou bezdrôtovej klávesnice alebo bezdrôtovej myši. Optimalizovaný operačný systém 

Android vo verzii 7.1.2 Nougat zaistí plynulosť všetkých procesov a jednoduché ovládanie.
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