e-mail: sklep@tio.pl
tel. : 17 770 04 76,

Apple TV MD199
www.tio.pl/apple-tv-md199-produkt-4386.html

Cena brutto:

338 zł
Cena netto: 274.80 zł

Zgodne odbiorniki TV: Telewizory o wysokiej rozdzielczości z wejściem HDMI, które mogą pracować w trybie
1080p lub 720p z częstotliwością odświeżania 50 lub 60 Hz, między innymi popularne
modele odbiorników następujących producentów: Hitachi, JVC, LG, NEC, Panasonic,
Philips, Pioneer, Samsung, Sony, Sharp, Toshiba,
Formaty zdjęć: JPEG, GIF, TIFF
Obsługiwane formaty audio: HE-AAC (V1), AAC (od 16 do 320 kb/s), Protected AAC (ze sklepu iTunes Store), MP3
(od 16 do 320 kb/s), MP3 VBR, Audible (formaty 2, 3 i 4), Apple Lossless, AIFF i WAV;
przekazywanie przestrzennego dźwięku Dolby Digital 5.1
Formaty wideo: Wideo H.264 do 1080p, 30 klatek na sekundę, High/Main Profile poziom 4.0 lub niższy,
Baseline Profile poziom 3.0 lub niższy z dźwiękiem AAC-LC do 160 kb/s na kanał, 48
kHz, dźwięk stereofoniczny w plikach .m4v, .mp4 i .mov
Wideo MPEG-4 do 2,5 Mb/s, 640 x 480 pikseli, 30 klatek na sekundę, Simple Profile z
dźwiękiem AAC-LC do 160 kb/s, 48 kHz, dźwięk stereofoniczny w plikach .m4v, .mp4 i
.mov
Motion JPEG (M-JPEG) do 35 Mb/s, 1280 x 720 pikseli, 30 klatek na sekundę, dźwięk w
formacie ulaw, dźwięk stereofoniczny PCM w plikach .avi
Zasilanie: Wbudowany uniwersalny zasilacz o mocy 6 W
Sieć bezprzewodowa: Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
Wymagania środowiskowe: Temperatura pracy: od 0 do 35°C
Temperatura przechowywania: od ?20 do 45°C
Wilgotność względna: od 5 do 95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość n.p.m. podczas pracy: 3000 m
Porty i interfejsy: HDMI
Optyczne gniazdo audio
Ethernet 10/100BASE-T
Wbudowany odbiornik podczerwieni
Micro-USB (dla serwisu i wsparcia)

Wymagania konfiguracyjne: Sieć bezprzewodowa Wi-Fi (802.11a, b, g lub n; na potrzeby bezprzewodowego
strumieniowego przesyłania wideo ? 802.11a, g lub n) lub sieć Ethernet
10/100BASE-T
Konto w sklepie iTunes Store do wypożyczania filmów
Na potrzeby strumieniowego przesyłania multimediów z komputera Mac lub PC:
program iTunes 10.6 lub nowszy; konto w sklepie iTunes Store do korzystania z
funkcji Kolekcja domowa
Subskrypcja usługi MLB.TV do oglądania meczów baseballu na żywo i meczów
archiwalnych
Procesor: Układ Apple A5 z jednym rdzeniem
Wymiary i masa: Wysokość: 23 mm
Szerokość: 98 mm
Głębokość: 98 mm
W zestawie: Urządzenie Apple TV
Pilot Apple Remote
Przewód zasilający
Dokumentacja

*Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Ceny w salonie TiO media mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie
stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.

