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Android tv box 4k terbaik

Tidak perlu merilis anggaran untuk memiliki TV pintar! Ubah TV lama Anda menjadi TV pintar menggunakan Android TV. Hanya Rp 200 ribu! Source: Unsplash Di era digital saat ini semua hiburan tampaknya terintegrasi secara online, mulai dari menonton YouTube, Netflix, mendengarkan Spotify. Tidak
hanya karya hiburan, aktivitas teleconference via Zoom dan Skype juga lebih nyaman dilakukan melalui TV, apalagi jika ada banyak peserta. Untuk dapat menyelenggarakan tugas-tugas ini, Anda memerlukan TV pintar atau biasa disebut SMART TV. Tapi jangan salah, Anda yang memiliki TV normal
juga dapat mengubah TV Anda di rumah menjadi TV pintar menggunakan kotak Android TV! Dibandingkan dengan SMART TV, harga kotak TV Android jauh lebih murah Smart TV adalah salah satu perangkat elektronik rumahan yang cukup mahal. Di masa lalu, smart TV sebagian besar dimiliki oleh
orang-orang kaya karena harganya bisa mencapai puluhan juta. Namun kini, sudah banyak produsen elektronik yang menjual smart TV dengan harga yang lebih ramah, bahkan hanya Rp 5 jutaan. Yang mengatakan, Anda masih memiliki opsi yang lebih murah: gunakan kotak Android TV! Harga kotak
TV Android di pasaran jauh lebih murah, baik dijual secara fisik maupun di situs e-commerce. Mulai dari Rp200 ribu untuk yang termurah, bahkan hingga Rp3 juta untuk spesifikasi tertinggi. Tertarik untuk membawanya pulang? Yuk, temukan tips berikut di kotak Android dengan harga terbaik! Baca juga:
5 rekomendasi mesin cuci laris 8KG low watt. Hanya Rp 1 juta! 5 tips kotak TV Android yang lebih murah dengan kualitas terbaik Di pasaran, banyak di antaranya menjual produk kotak TV android, mulai dari merek terkenal hingga merek yang jarang Anda dengar. Jika Anda akan membeli kotak TV
Android berkualitas tinggi terbaik, ada beberapa tips yang harus Anda pertimbangkan di bawah ini. 1. MXQ Pro 4K Salah satu TV Android yang direkomendasikan dibuat oleh MXQ Pro 4K, yang sangat kecil. MXQ Pro sendiri mampu menghasilkan gambar dengan resolusi 4K yang sangat berkualitas dan
jelas. Tidak hanya resolusi 4K, ANDROID TV ini juga dilengkapi dengan prosesor dan RAM yang cukup, untuk kebutuhan hiburan di rumah. Tidak hanya berkualitas baik, MXQ Pro 4K juga merupakan kotak TV Android dengan harga paling terjangkau, mulai dari Rp225 ribu. Android TV Box MXQ Pro 4K
termurah harganya hanya Rp225 ribu, bisa kamu beli langsung di Shopee. 2. H96 Max RKK 3318 Android H96 Max RKK318 dapat menjadi pilihan alternatif kotak tv dengan fungsionalitas penuh dan berkualitas tinggi. Produk kotak TV android ini sudah memiliki resolusi 4K yang sangat tajam dengan
spesifikasi produk yang cukup mumpuni, sehingga pengalaman visualnya juga lebih menyenangkan. Dengan segala keunggulan terbaiknya, Android TV H96 Max RKK 3318 juga memiliki harga yang terjangkau mulai dari Rp300 ribuan. 3. Xiaomi Mi Xiaomi tidak hanya terampil merakit ponsel, tetapi juga
dalam hal ekosistem produk yang sangat baik, termasuk Xiaomi Mi Box-S. Xiaomi Mi Box-S adalah tipe kotak TV Android yang cukup populer di kalangan masyarakat karena kemampuannya yang sangat lengkap, mulai dari resolusi 4K, fitur kecerdasan buatan, audio berkualitas dengan RAM 2 GB yang
sangat memadai. Kotak ANDROID TV Xiaomi juga telah mengadopsi Oreo Android yang sangat intuitif dan nyaman. Xiaomi Mi Box-S Android TV Box dibanderol di bawah Rp800.000, yang bisa kamu beli langsung di Shopee. 4. Himedia M3 Jika Anda ingin memiliki TV dengan desain yang unik, Himedia
M3 adalah jawaban yang paling tepat. Desainnya yang ringkas dan unik membuatnya sangat akrab dan imut. Tidak hanya dari segi penampilan, Himedia M3 juga hadir dengan prosesor quad core yang cepat dan responsif saat digunakan. Dengan desain yang unik, kotak TV Himedia M3 dijual dengan
harga sekitar Rp1 juta. 5. Nvidia Shield TV Pro Nvidia Shield TV Pro adalah TV ANDROID terbaik dengan fitur yang sangat lengkap secara keseluruhan. Selain itu, produk ini akan sangat cocok jika anda memiliki hobi bermain game seperti mobile fortnite. Spesifikasi Android TV ini juga sangat tinggi,
mulai dari penggunaan prosesor Nvidia Tegra X1 yang sangat cepat, juga dikompensasi oleh audio dolby atmos dengan hasil yang sangat premium. Berkat spesifikasinya yang sangat mumpuni, Nvidia Shield TV Pro merupakan kotak TV Android dengan harga tertinggi, mulai dari Rp3 jutaan. Cara
mudah untuk menginstal Kotak TV Android Anda di rumah Proses menginstal kotak TV Android juga sangat sederhana, sehingga Anda dapat melakukannya sendiri di rumah. Cara termudah adalah terhubung langsung dengan kabel HDMI dan wifi rumah. Kemudian, setelah terhubung, kotak ANDROID
TV dapat digunakan secara langsung. Saat Anda sedang digunakan, pastikan koneksi internet Anda dalam kondisi yang tepat agar tidak mengurangi pengalaman menonton. Dengan kotak TV Android, membosankan di rumah dapat hilang, dan anak-anak juga mendapatkan hiburan yang mendidik dan
berkualitas. Temukan tips untuk produk rumah terbaik lainnya hanya di artikel.rumah123.com Terinspirasi oleh Ordinary Unintractive Distracted Dislike Android TV Box adalah salah satu tren media hiburan baru saat ini. Bentuknya yang kecil, harga yang murah dan fitur yang menarik membuat objek ini
memperhatikan dengan baik. Seiring dengan waktu, Anda sekarang dapat streaming film, berselancar di Internet, bahkan memainkan game Android di TV hanya dengan Android TV Box, Anda tahu. Bagi Anda yang tidak kenal, Android TV Box adalah perangkat tempat sistem operasi Android
disematkan. Alat ini dapat membuat TV biasa seperti SMART TV. Nah, dari puluhan merek dan tipe Android TV Box, Jaka akan merekomendasikan anda 9 Best Android TV Box agar tidak salah membeli. Rekomendasi terbaik Android TV Box di tahun 2020 Sebenarnya Android TV Box adalah
smartphone mini berupa kotak kecil. Jadi, ketika terhubung ke TV, TV akan menjadi Android. Jadi, jika Anda sudah membeli TV LCD / LED, Anda tidak perlu membeli TV pintar yang mahal. Beli saja Kotak TV Android. Dari 200 ribu Anda sudah dapat membeli perangkat ini, Anda tahu. Di antara banyak
merek kotak Android terbaik saat ini, Jaka telah memilih beberapa tips terbaik yang dapat Anda miliki saat ini. Apa? Yuk, simak selengkapnya di bawah ini. 1. Kotak TV Android pertama MXQ-Pro 4K yang akan direkomendasikan Jaka adalah MXQ-Pro 4K. Di atas kertas, MXQ-Pro 4K memiliki spesifikasi
yang cukup baik. Selain itu, Anda sudah dapat memutar video 4K di Kotak TV Android ini. Juga, Kotak TV Android murah ini hanya dijual 200 ribu! Di beberapa aplikasi belanja online juga ada beberapa yang sudah menyediakan bersama dengan beberapa aplikasi di dalamnya. Meski hanya memiliki
RAM 1 GB, namun dukungan chipset quad core 2 GHz dan GPU Mali-450 Penta Core mampu memenuhi kekurangan perangkat ini. Spesifikasi detail CPU Android 6.0 Marshmallow Amlogic S905X Quad-core cortex-A53 frekuensi 2.0GHz RAM 1GB ROM 8GB GPU Mali-450 Harga Rp225.000 2. Xiaomi
Hezi Mi Box Mini Second, Jaka merekomendasikan Xiaomi Hezi Mi Box Mini, geng. Kita sudah tahu bahwa Xiaomi cukup inovatif dalam membuat lini gadget selain ponsel, salah satunya adalah Android TV Box ini. Ukuran benda ini sangat kecil dan ergonomis. Harganya tidak terlalu mahal! Dengan
400.000 Anda sudah dapat memiliki Smart TV. Hal yang baik tentang menggunakan Android TV Box adalah Anda dapat membawanya ke mana saja. Sangat menarik, Anda tahu, streaming film dengan teman-teman di post TV ronda bahkan jika Anda inginkan. Spesifikasi detail CPU Android 6.0
Marshmallow MT8685 Quad-Core Cortex-A7 1.3GHz RAM DDRIII 1GB ROM 4GB GPU Mali-450 Harga Rp495.000 3. Tronsmart Vega S95 Jika kamu membutuhkan spesifikasi Android TV Box yang lebih tinggi, misalnya kamu ingin bermain game MOBA seperti Mobile Legends, misalnya, kamu bisa
mempertimbangkan untuk membeli Tronsmart Vega S95. Untuk sekitar 1,4 juta, Anda bisa mendapatkan Android TV Box dengan RAM 2GB! Cukup murah dibandingkan dengan merek lain dengan spesifikasi serupa. Selain bermain, Tronsmart Vega S95 juga bisa menjadi pilar untuk menikmati tayangan
berkualitas tinggi. Spesifikasi detail Android OS Android 5.1.1 Lollipop CPU Amlogic S905,Quad-core 64-bit ARM Cortex-A53 CPU RAM 2GB ROM 8GB GPU Penta-core ARM Mali-450 GPU Harga Rp1.200.000 Android TV Box Lebih baik . . . 4. Himedia M3 Lalu ada Himedia M3, band. Bentuk Android
TV Box juga menyenangkan dan ringkas karena ukurannya yang tidak terlalu besar. Himedia M3 mengusung prosesor Cortex-A7 Quad-Core yang memiliki akses cepat ke data dan ditenagai oleh memori RAM DDR3 1GB, ditambah rom 8GB. Harganya sendiri cukup mahal spesifik yang tidak terlalu
banyak Namun tidak buruk jika menonton Netflix di TV. Spesifikasi detail Android Android KitKat 4.4.2 Cpu Hisilicon quad-core 1.5GHz RAM DDRIII 1GB ROM 8GB GPU Mali 450 Harga Rp1.000.000 5. Minix Neo X6 Selanjutnya, Jaka akan merekomendasikan Minix Neo X6 merek Android TV Box, geng.
Mengapa, perangkat ini menawarkan spesifikasi yang layak bahkan jika dijual murah. Mungkin dalam spesifikasi Minix Neo X6 tidak terlalu istimewa, tetapi tidak apa-apa untuk membuat pilihan alternatif Android TV Box, jika merek dan jenis lain terjual habis. Jika Anda mencari Minix Neo X6 di ecommerce, seseorang menjualnya dengan harga kurang dari satu juta kok! Spesifikasi detail Android Android 4.4 KitKat CPU Quad Core Cortex A5 DDRIII RAM Processor 1GB ROM 8GB GPU Mali 450 Harga Rp1.185.000 6. Xiaomi Hezi Mi Box 3 Pro Xiaomi Hezi Mi Box 3 Pro adalah salah satu Kotak
TV Android terbaik yang dimiliki oleh Xiaomi yang saat ini dapat Anda beli di pasaran. Tentu saja, spesifikasinya lebih baik daripada versi mini. Keunggulan Xiaomi Hezi Mi Box 3 Pro dibandingkan kelas Android TV Box adalah prosesor yang lebih sempit, tidak memerlukan USB hub, jajaran WiFi
tambahan dan yang terpenting, Xiaomi Hezi Mi Box 3 Pro dapat berakar seperti HP Android normal. Lebih keren lagi, Kamu bisa menikmati semua fitur dan spesifikasi perangkat ini dengan hanya menghabiskan kurang dari 1 juta budget. Spesifikasi detail Sistem Operasi Android Android 4.4 Kitkat CPU
Quad Core Hingga RAM 1,5 GHz ROM 2GB GPU 8GB Mali-400MP Harga Rp800.000 7. MXQ R9 4K RK3229 Dalam edisi selanjutnya, ada MXQ R9 4K RK3229 yang Jaka rekomendasikan untuk kamu yang sedang mencari Android TV Box terbaik. MXQ R9 TV Box hadir dengan prosesor Rockchip
3229 terbaru yang memiliki spesifikasi mumpuni namun lebih murah dari Amlogic S805 yang sama-sama menggunakan Quad Core 1,5 GHz. Menurut riset Jaka, banyak orang merekomendasikan opsi MXQ R9 4K RK3229 sebagai opsi Android TV Box. Mungkin karena memiliki haragnya murah dan
kapasitas yang sudah bisa memutar video dengan kualitas 4K. Spesifikasi detail sistem operasi Android Android 4.4 CPU Kitkat RK3229, Quad Core Hingga 1,5 GHz RAM DDRIII 1 GB ROM 8GB GPU GPU Mali-400MP Harga Rp396.000 8. Nvidia Shield TV Pro Android TV Box tidak hanya tersedia
untuk menonton film. Anda juga dapat, Anda tahu, memainkan game Android berat di TV dengan perangkat yang kuat. Nvidia Shield TV Pro adalah gim Android TV Box yang harus kamu lirik jika memiliki budget yang berlebihan. Bahkan, perangkat ini bisa mengangkat Fortnite Mobile, kau tahu.
Perangkat ini telah dilengkapi dengan Dolby Vision HDR dan Dolby Atmos yang membuat menonton film di rumah terasa seperti menonton di bioskop. Dari segi spesifikasi, perangkat ini didukung oleh prosesor Nvidia Tegra X1+, RAM 3GB, dan ROM 16GB. Tidak hanya itu, Kamu juga akan
mendapatkan controller Nvidia khusus untuk pembelian produk ini. Spesifikasi terperinci dari sistem operasi Android Android 9.0 CPU NVIDIA Tegra X1+ RAM DDRIII 3GB ROM 16GB GPU GPU Harga 256-core Rp3.950.000 9. Rekomendasi terbaru dari H96 MAX RK3318 Jaka adalah Android TV Box
H96 MAX RK3318. Perangkat ini sudah mendukung resolusi 4K, anda tahu. Didukung oleh prosesor H96 MAX RK3318 dan RAM 4GB, H96 Max dapat menjadi pilihan jika Anda ingin memainkan game Android di Kotak TV Anda. Selain itu, dukungan sistem Android 9.0 atau Pie akan memastikan bahwa
Kotak TV Android ini dapat mendukung berbagai aplikasi yang diunduh ke Google Play Store. Spesifikasi detail Android OS Android 9.0 Pie CPU RK3318 Quad-Core Cortex-A53 RAM DDRIII 4GB ROM 64GB GPU Penta-Core Mali-450 Hingga 750Mhz + Harga Rp605.000 Akhir Kata itu
direkomendasikan 9 kotak TV Android lebih baik yang bisa kamu beli sekarang di berbagai toko online dan offline mulai dari Rp20 ribu. Tentunya jauh lebih efisien daripada Anda harus menghabiskan jutaan Rupee untuk membeli Smart TV. Jadi, apakah Anda membuat pilihan Anda sebelumnya? Silakan
bagikan dan komentari artikel ini untuk terus mendapatkan informasi, tips dan trik, serta berita teknologi dari Jalantikus.com Baca juga artikel tentang gadget atau artikel menarik lainnya dari Naufal. Naufal, apa yang terjadi?
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