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  دانيال مقدمي كالس مطهري: ارائه دهنده 

  ! دارد وزن گرم 200 فقط كه كامپيوتري

  

 

 اجرا داريد، دسترسي HDMI قابليت با تلويزيون به كه كجا هر در را خود اطالعات راحتي به كامپيوتر اين با

 .كنيد

rikomagic آن عامل سيستم هك است آندرويدي كوچك رايانه يك و فلش يك شكل به كه است كامپيوتر يك 

 .است android 4/0 بر مبتني

Rikomagic mk 802 هاي كارت توان مي كه است جك يك داراي همچنين micro sd 32 تا ghz آن به را 

 usb 2/0 قابليت با خور usb پورت يك داراي جيبي ي رايانه اين همچنين. كرد وصل اطالعات انتقال براي

host port وسيله به موس و بورد كي به آن اتصال قابليت انگيز شگفت دستگاه اين هاي ويژگي ديگر از است 

 .است wireless امواج ي

 تماميه و شود مي وصل ،hdmi قابليت با هايي تلويزيون به hdmi كابل يك با تنها گرمي 200 ي رايانه اين

 .كند مي پياده شما، تلويزيون دي اي ال يا دي سي ال صفحه در را رايانه يك هاي ويژگي

 يك نصب با را آن توانيد مي راحتي به شما است، allwinner a10 پايه بر رايانه يك وسيله اين كه آنجايي از

 .بگيريد اختيار در خود لينوكس بر مبتني هاي سيستم به دي اس مايكرو



 اشاره كه همانطور و بوده متر سانتي 1/2×3/5×8/8 كه است آن ي اندازه رايانه، اين فيزيكي هاي ويژگي ديگر از

 مالي ي پردازنده متري سانتي 8 جيبي ي رايانه اين هاي خصوصيت ديگر از.است گرم 200 وسيله اين شد،

  .است gb 4 داخلي ي حافظه و 512mb رم ،400

 .داراست اينترنت به را wifi ي وسيله به اتصال قابليت رايانه اين

 كمتر احتمالي قيمت با ماه اين در گرمي 200 ي رايانه هك است قرار محصول، اين ي سازنده شركت ي گفته به

 .شود عرضه بازار به دالر 200 از

 techs cot شود، روانه بازار به fxi techs cot ton candy مدل از پيش است قرار قيمت ارزان رايانه اين

ton candy از گرانتر مدل يك riko magic cnx soft قابليت پيشين دلم به نسبت آن بارز ويژگي كه است 

 .است كابل به نياز بدون hdmi هاي تلويزيون به دستگاه اين اتصال

 .است gb 1 رم و mp 200 اي هسته cpu 4 اي هسته دو arm مدل اين هاي ويژگي ديگر از

 هاي عامل سيستم و تبلت ها، بوك نوت ها، pc ها، smart phone به اتصال قابليت وسيله اين پايان در و

 را usb پورت وسيله به انبوه سازي ذخيره قابليت كند مي پشتيباني كه هايي رسانه از و دارد را مكينتاش

 .داراست

 

 




