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Android tv stick là gì

Ngày nay, việc lựa chọn một loạt các thiết bị giải trí đa phương tiện luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi gia đình. Có một thiết bị tích hợp đầy đủ với đầy đủ các giải trí gia đình, chẳng hạn như xem TV, xem phim, nghe nhạc, đọc báo, lướt web, chơi trò chơi và thậm chí cả karaoke, đó là Android TV Box. Android TV
Box là gì? Android TV Box chỉ đơn giản là một thiết bị được kết nối với TV của bạn, hỗ trợ các tính năng thú vị như xem phim, nghe nhạc hoặc sử dụng ứng dụng qua Internet. Android TV Box thường kết nối với TV thông qua cổng HDMI, vì vậy bạn có thể sử dụng hầu hết các TV mới với TV Box. Nếu bạn đang sử
dụng TV CRT hoặc LCD cũ, bạn có thể chọn một loạt TV Box có cổng AV. Do nhiều nhu cầu về giá giải trí không quá cao (với mức giá từ 1,2 triệu đến 3,5 triệu đồng) và có kích thước nhỏ gọn, Android TV Box được nhiều khách hàng lựa chọn cho mục đích vui chơi trong gia đình. Với TV Box người dùng cũng không
phải chi tiêu nhiều tiền để mua một SMART TV, nhưng bạn có thể sử dụng số tiền đó để nâng cấp lên một kích thước TV lớn hơn hoặc xem tốt hơn. Android TV Box sẽ biến TV thông thường của bạn thành TV thông minh với nhiều tính năng hấp dẫn và cửa hàng ứng dụng phong phú và đa dạng. Cả gia đình xem TV,
xem phim, xem bóng đá, hát Karaoke, chơi trò chơi, học tập và giải trí trên TV trong phòng khách mà không phải trả thêm phí dịch vụ. Điều gì xem phim HD trực tuyến trên Android TV Box với ứng dụng Dangcaphd Android TV Stick? Android TV Stick MK808B Plus Android TV Stick với thiết kế nhỏ gọn nhưng tích hợp
nhiều tính năng mạnh mẽ như máy tính hoạt động trên Android, như: Kết nối WiFi để xem truyền hình cáp miễn phí, xem phim HD, 4K, lướt 3D, chơi game, nghe nhạc, trò chuyện Skype.. Dễ dàng tải xuống và cài đặt hàng triệu ứng dụng từ Google Play,... Đặc biệt, giá của nó cực kỳ rẻ, chỉ cần bỏ ra hơn 1 triệu đồng là
bạn đã có. Hầu hết các thiết bị Android Box, Android Stick có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng có các thương hiệu nổi tiếng như Zidoo, Measy, MyGica, Mini PC, Himedia hoặc các thương hiệu Hồng Kông như Minix, Probox2,... Chúng ta có thể kể đến một số hot girl được bán trên thị trường và được nhiều người lựa
chọn như: Zidoo X1, Mini PC CS918, Mini PC Q7, Measy B4A, Enybox M8S, MyGica ATV1800E, Himedia Q10 IV, Minix Neo X8 Plus, Minix Neo X8-H Plus,... Zidoo X1 Android TV Box chất lượng tốt giá rẻ mới nhất 2015 Về cấu hình, hiện nay hầu hết các sản phẩm chạy hệ điều hành Android 4.4 KitKat. Sử dụng
Cortex A9 1.6 GHz 2 nhân hoặc 4 nhân, RAM 1 GB - 2GB, bộ nhớ trong 4GB - 8GB - 16GB (có thể hỗ trợ thẻ nhớ bổ sung ngoài Micro SD hoặc SD để mở rộng dung lượng lên đến 32GB)... Kết nối với TV qua cổng HDMI hoặc AV, chuẩn âm thanh DTS, một số dòng đã tích hợp Camera 2.0, Mic, Tai nghe,... Thời hạn
bảo hành là 1 năm 1 thay đổi 1 nếu khiếm khuyết là do Có thể nói, sự xuất hiện của Android TV Box đã thực sự mang đến cho người tiêu dùng cơ hội để thực hiện Trải nghiệm các thiết bị công nghệ giá rẻ thú vị thay vì bỏ ra rất nhiều tiền để mua Smart TV, Internet TV trị giá hàng chục triệu đồng trở lên. Để xem tv trực
tuyến miễn phí trên Smart TV Box Lợi ích khi sử dụng Android TV Box với Android TV Box, TV thông thường của bạn sẽ biến thành TV thông minh, Internet TV với nhiều tính năng: – Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, gần gũi và thân thiện với người dùng. – Lướt web, xem phim trực tuyến, đọc báo trực tuyến, Facebook,
Youtube, Zing Mp3, chơi game trơn tru. - Xem hàng trăm kênh truyền hình miễn phí. – Hát karaoke trên HD online với hình ảnh và âm thanh chất lượng cao. – Xem phim HD từ ổ cứng gắn ngoài hỗ trợ tất cả các định dạng Video, xử lý cả định dạng ISO Blu-ray, với phụ đề và chất lượng hình ảnh tốt cũng có kích thước
lớn. – Kết nối cuộc gọi video trong nước, quốc tế MIỄN PHÍ với Skype, Zalo, Viber... - Hỗ trợ các dòng TV của cả TV LCD và CRT cũ với cổng AV. - Với một ứng dụng cửa hàng khổng lồ từ CH Play, bạn có thể tải xuống bất kỳ ứng dụng nào bạn thích. Android TV Box thực sự hữu ích để biến TV bình thường trong nhà
của bạn thành TV thông minh. Nghe nhạc trực tuyến miễn phí trên Smart TV Box Hát Karaoke trực tuyến miễn phí trên Smart TV Box Watch Youtube trên Android TV Box Đánh giá của khách hàng khi sử dụng Android TV Box zidoO - dòng sản phẩm được yêu thích và chất lượng tốt nhất hiện nay: Nếu bạn có bất kỳ
câu hỏi nào về sản phẩm? Hoặc bạn đang tự hỏi nên chọn dòng sản phẩm nào cho nhu cầu của mình. Nhấc điện thoại lên và gọi cho chúng tôi theo số điện thoại của chúng tôi: 0918.778.013 hoặc 02866.761.013 để được tư vấn miễn phí. Hoặc nếu bạn đang ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể đến ngay các
showroom của Hieuhien.vn để trải nghiệm sử dụng các sản phẩm Android TV Box mới nhất trên thị trường hiện nay, Hieuhien.vn luôn sẵn lòng chào đón khách hàng đến rạp chiếu phim tại các địa chỉ sau: - Showroom 1: 1A Biển Bắc, P.15, Q.10, TP.HCM - Showroom 2: 8 G. GIang, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM Quý
khách vui vẻ chào đón! We TV Stick vận hành Android TV 9.0 quốc tế, hỗ trợ độ phân giải Full HD tối đa. Mi TV Stick.Mi TV Stick có cùng kích thước với USB 4G đơn giản. Sản phẩm có phích cắm một đầu trong cổng TV HDMI, hỗ trợ chuẩn HDMI 2.0 và độ phân giải Full HD 1080p. Tuy nhiên, Xiaomi có một thiết bị
mới ra mắt với phần cứng hơi thấp, chip Amlogic S905 Y2, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 5.1 eMMC tiêu chuẩn 8 GB. Sản phẩm chủ yếu được sử dụng để xem các dịch vụ trực tuyến, chuyển hình ảnh từ điện thoại của bạn sang TV. Kết nối hỗ trợ là Wi-Fi tiêu chuẩn 5 ac và Bluetooth 4.2.Controls đi kèm với Mi TV
Stick.Điểm có giá trị nhất của Mi TV Stick là có các điều khiển đi kèm với các nút nhanh để truy cập các ứng dụng Amazon Prime và Netflix. Ngoài ra còn có nút gọi nhanh cho trợ lý ảo Google Assistant, tìm kiếm bằng giọng nói (với sự hỗ trợ tiếng Việt). Giống như các thiết bị Android TV chính khác, Mi TV Stick cũng hỗ
trợ Chromecast cho hình ảnh từ điện thoại của bạn. Sản phẩm giá bán trên thị trường châu Âu là 40 euro (triệu đồng), trong khi Profile Mi Box 4K cao hơn có giá 60 euro. Hộp tv Android Tuấn Hưng (hay còn gọi là Smart TV box) là máy ghi tín hiệu chạy hệ điều hành Android hoạt động để biến TV thông thường thành
Smart TV, có thể kết nối với mạng để đọc báo, xem phim, nghe nhạc, chơi game... và nhiều tính năng khác của tiện ích. 2 Tính năng của Android TV box - Tính năng giải trí trực tuyến phong phú: Hộp Android TV hỗ trợ kết nối mạng để đọc báo, nghe nhạc, xem phim, chơi trò chơi, mạng xã hội,... - Kết nối dễ dàng có
thể được sử dụng cả trên TV cũ và mới: Ví dụ, nếu TV gia đình của bạn là TV màn hình phẳng có cổng HDMI, bạn có thể dễ dàng kết nối với cửa sổ Android TV thông qua cổng này. Nếu TV gia đình của bạn là TV CRT kiểu cũ, bạn cũng có thể kết nối qua giắc cắm sen. - Tải thêm ứng dụng: Android TV box cho phép
bạn dễ dàng tải xuống mười đến hàng trăm ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng play, cũng như tải xuống nhiều ứng dụng hơn bằng các tệp APK. - Tính năng kết nối đầy đủ: Tương tự như SMART TV, hộp Android TV cũng cho phép bạn kết nối với USB, laptop, loa, chuột, bàn phím,... cũng như các tính năng kết nối
không dây, chẳng hạn như chiếu màn hình của điện thoại lên TV điều khiển bằng điện thoại ,... - Giao diện không hoàn toàn giống nhau: Mặc dù sử dụng cùng một nền tảng Android, mỗi hộp Android TV thương hiệu phát triển một giao diện khác nhau, tối ưu hóa các tính năng theo đặc điểm của từng công ty. - Cấu
hình, thương hiệu, giá cả khác nhau: Các mẫu Android box TV trên thị trường hiện nay khá đa dạng về mẫu mã và cấu hình, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn mua sản phẩm phù hợp với TV của mình. - Không linh hoạt trong bố cục với Smart TV: Do các tính năng phải có tính năng giải mã đầu bật, không gian để
cài đặt TV khi sử dụng hộp Android TV sẽ không được bố trí như SMART TV, khi treo tường cũng sẽ cần phải được chỉnh sửa và chỉnh sửa đúng cách. 3 Tôi có nên mua một hộp TV thông minh? Ai nên mua? Một hộp TV thông minh sẽ là một lựa chọn hợp lý và tiết kiệm chi phí nếu gia đình bạn có TV (loại không có
kết nối Internet) hoặc TV thông minh, nhưng bạn vẫn muốn nâng cấp TV của mình. Ngoài ra, tổng chi phí thông thường của TV, thường được kết hợp với giá hộp Android TV, vẫn sẽ tiết kiệm hơn so với mua Smart TV. Lưu ý: - Khi mua, kiểm tra kỹ cấu hình máy, nguồn gốc, thương hiệu, thông tin bảo hành,... chọn một
điểm bán hàng cùng một lúc. - Nếu bạn không có kinh nghiệm kết nối TV với hộp Android TV, hãy truy cập trực tiếp vào cửa hàng để được tư vấn. Bạn có thể yêu cầu nhà cung cấp kiểm tra giao diện, cổng, cố gắng kiểm tra xem nó có mượt mà không, hãy thử các tính năng không dây,... phù hợp với nhu cầu của bạn
để đảm bảo rằng bạn có thể mua đúng một. - Hỏi điểm hỗ trợ cài đặt tại nhà và cài đặt trợ giúp với các ứng dụng bạn muốn nếu bạn không có kinh nghiệm sử dụng thiết bị này. Bài viết trên trình bày cho bạn một hộp Android TV? Có đồ dùng Thú vị? Ai nên mua? Hãy để chúng tôi hy vọng rằng với
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