
 

Continue

https://trafffe.ru/wb?keyword=android%20box%20iptv%20izleme


Android box iptv izleme

Xiaomi satın aldı ve Mibox 4k Android akıllı kutu kullanılan bu yana bir yıldan fazla oldu. Benim Xiaomi MiBox inceleme ve kullanıcı deneyimleri de dahil olmak üzere, uzun zaman önce benim blok bir yazı yayınlanmıştır. Bu makale nin dikkat ve birçok soru bir sürü çekti bu yana, ben sadece IP TV
deneyimi içeren bir yazı yazmaya karar verdi. Şirketler yazılımlarını kendi işletim sistemleri, Android TV veya Apple TV'nin yanı sıra üçüncü taraf fiziksel çözümleri yle kullanıcılara sunar ve insanları akıllı olmayan TV'leriyle akıllı hale getirir. Bu çözümlerden biri çok popüler Xiaomi MiTv Box, Android
Xiaomi tarafından üretilen akıllı bir kutu. Yukarıdaki bağlantıda benim inceleme ve deneyim cihaz hakkında okuyabilirsiniz. Bu yazıda, ben sık sık sorular sormak, hem yorum ve bana gelen e-postalar aracılığıyla, nasıl Xiaomi Mibox üzerinde iP TV izleyebilirsiniz? Mibox'ta nasıl bir IP TV kurulacağımla ilgili
soruları cevaplamaya çalışacağım. Bu cevapları vererek, ben de kendi deneyim ve kullanım senaryoları dayalı çözümler sunacak. İstersen başlayalım. Her şeyden önce, ben tavsiye uygulamaları nın hiçbiri benim tarafından kodlanmış çünkü güvenlik gibi tüm konularda sorumluluk kabul etmiyor bu
makalede tavsiye edecek, ve ben kullanıcıların yasal kullanım prosedürleri de dahil olmak üzere tüm konularda sorumlu olduğunu söyleyeceğim, o zaman benim gibi Mibox kullanıyorsanız  bilmiyorum, her zaman evde Ip TV izlemek isteyenler vardır. Her şeyden önce, Ip Tv nedir? Bakalım: IPTV,
Internet protokolü üzerinden video ve ses iletimi (TCP/IPV4 - IPV6). Dünya çapında birçok televizyon istasyonları Internet üzerinden kendi yayınlarını izlemek için IP Video Server kullandık. Internet Protokolü (PC-TV) kullanabilen TV'ler olduğu gibi, Herhangi bir TV'nin Internet üzerinden yayın alabilmeleri
için Üst Kutu (IP) alıcıları ayarlanmıştır. Ip Tv'nin ne olduğunu öğrendikten sonra Ip Tv'yi nasıl kurup yemeğimizin tarifini fındık lı kelimelerle başlatalım. Her şeyden önce, ben iyi bir ip TV deneyimi için güvenilir bir ip tv hizmeti üyeliği olması gerektiğini düşünüyorum. Bu makalede, şirket v.s hiçbir tavsiye
olacak, çünkü bu sorunu araştırmak için tamamen size bırakın ve gelir verme en iyi gün olduğunu iddia bile şirketler dondurulmuş, bloke, vb çünkü kurumsal şirketler dışında yayın ip TV yapan tüm satıcılar yasadışı satış kanalları olduğunu unutmayın. Ama bugünün ekonomik koşulları ve yaşam maliyeti
ne yazık ki çoğumuz bu yayınları satın almak için itin. Eğer 3-4 farklı satın almaya çalışırsanız 300 liradan fazla aylık maliyeti ile şifresi çözülmüş ve eğlence yayınları, 3 ay boyunca 70 TL gibi bir rakama ulaşmak mümkündür. Keşke ekonomik bir durum olsaydı ya da fiyatlar bizim için uygun olsaydı
korsanlara dönmezdik, değil mi? Xiaomi Mi Tv Box ile Ip TV nasıl izleyebilirsiniz? Eğer bu bölümü okudum, ben birçok durumda zihninizde açık hale gelmiştir ve hatta IP TV servis sağlayıcısı bulduk ve üyeliğinizi tamamladı düşünüyorum. Bu noktada ben mibox ve ip tv izlerken takip etmek hakkında
makale makale açıklamaya çalışacağız. İlk olarak, ip TV hizmetini satın aldığınız kurum size .mu3 uzantılı bir dosya göndermiş olmalıdır. Bu dosyaya ulaşmadıysanız, bu dosyaya ihtiyacımız olduğu için sorduğunuzdan emin olun. .m3u dosyamız var, biz Mibox için kullanmak için hangi IP TV göstermek
sorusuna cevap arayacaktır. Bu noktada benim cevap açıktır: IP TV Extreme Pro. Ben 4 lire uygun bir fiyata Google Play Android TV mağazasında satın almak ve kendinizi zevk ve eğlence için bakmayın söylüyorlar. Bu basit ve fonksiyonel arayüzü ve mükemmel bir çalışma ile çok başarılı bir uygulama
ve alanın yapısını güncellemek. Programı cihazımıza yükledikten sonra, dosyamızı programa eklemek .m3u. Bu noktada program Türkçe olduğu için fazla zamanın olmayacak. Menü&gt;Çalma Listeleri&gt;S. Playlist Ekle&gt;Dosya ya da Oynatma Listesine Bağlantı ekle, uzantı dosyamıza girmemiz
gereken programa .m3u seçerek. Burada önemli bir nokta, bilgisayarınızdaki dosyayı önce aygıta aktarmanız gerektiğidir. Bu nda, m3u dosyanızı flash bellek yardımı veya Es Dosya Yöneticisi Google Drive medya kullanarak cihazınızın kendi belleğinde kopyalayın ve ardından Ip Tv Extreme Pro
dosyasını uygulamaya girin. Ve ip temizlemek için hazır: Xiaomi Mibox Alternatif Ücretsiz Ip Tv Önerileri? Makalenin şimdiye kadar ücretli hizmetler de dahil olmak üzere parçası, ben Android TV ile mükemmel bir deneyim için yönlendirildi parçası oldu. Ayrıca bu işlere kaynak tahsis edemeyenler için iki
ücretsiz alternatif öneri de getireceğim. Bu alternatiflerden biri kodi, çok ünlü, ve t-rkVod eklentisi, hangi eklentileri içerdiği biridir. Orada ayrıntılı videolar, değerlendirmeleri, vb kodi ve T-rkVod yükleme hakkında internette, bu yüzden bu konuları ele asla, ama size söyleyeyim, T-rkVod bazı yayınlar patlama
olasılığı çok yüksektir. Yani özgür iradenin seni hayal kırıklığına uğratacağını düşünebilirsin. Başka bir öneri Redbox Tv adlı bir uygulama, Google Play Android TV'de mevcut değildir .apk indirilebilir ve yüklenebilir ve Mibox yüklü. Bu uygulama sayesinde, bazı mesajlar erişebilirsiniz, ancak reklamlar bir
sürü içerir ve son zamanlarda sık kesintiler olmuştur. Son olarak, ip tv 20 mbit ve benim görüşüme göre 20 mbit'den fazla kullanmak istiyorsanız, sinir arızaları olabilir ve evde cihazınıza saldırı çünkü hiç bu işlere girmeyin  Bu makalenin yararlı olacağını umuyoruz. Eğer varsa konuyla ilgili soru,
geribildirim formu ile yapabilirsiniz. Mail içeriğine atla: info@iptvkurulumu.comSatış Desteği: +1 850 800 10 60 Facebook'taki e-postayı takip edin Hata: Sevgili ziyaretçimize hoş geldiniz. GO IPTV IPTV'nin zengin içeriğinin ve yayın kalitesinin keyfini çıkarın Buraya yazın. Satış temsilcimiz yayında!
Tamamen ücretsiz, IPTV Extreme Xiaomi Mi Box film, program ve TV kanalları izlemek için izin veren bir uygulamadır. Tek yapmanız gereken programda bize aldığınız şifreyi girmek. Samsung veya LG Smart TV'nizin markasıysa, ihtiyacınız olan uygulama Smart IPTV uygulamasıdır. Smart IPTV
uygulamasını yüklediğinizde, ekranda MAC adresinizi görürsünüz. adresine, mac adresinizi alt simgeye yazın ve sonra Sil'i tıklatın. MAC adresini birincil simgeye yeniden yazın, url simgesine m3u url'sini yazın, onlieción kaydet'i işaretleyin ve sonra Yükle'yi tıklatın. TV'nizdeki Smart IPTV uygulamasını
kapatıp açtığınızda listenizi görebilirsiniz. — Alternatif uygulama: SS IPTV Bilgisayardan, adrese . SS IPTV uygulamasının Ayarlar/Genel menüsündeki Kodu Al düğmesini tıklattığınızda, site bağlantı kodu ss-iptv.com alanına kodu girin ve ardından Cihaz Ekle'yi tıklatın. Harici Çalma Listeleri sekmesinde,
Öğe Ekle düğmesini tıklatın, m3u URL'sini kaynak alana kopyalayıp yapıştırın ve ardından Tamam'ı tıklatın. Ardından KAYDET düğmesini tıklatın. İşlem tamamlandı ss-iptv.com, SS IPTV uygulamanızdaki Yenileme/Reflesies düğmesini tıklatın. Listeniz yüklendi. Size en iyi dilekler. — Alternatif uygulama:
NET IPTV NET IPTV uygulamasını Samsung uygulama pazarından TV'nize indirin. adrese kadar. DELETE ALL M3U/URL bölümünde MAC adresinizi yazın ve Tümünü Sil düğmesini tıklayın. UPLOAD M3U/URL bölümünde MAC adresinizi yazın ve Liste Ekle düğmesini tıklayın. URL simgeleri
yayınlanacaktır. M3u bağlantınızı URL 1 simgesinde baştan sona üyelik e-postanıza kopyalayın ve yapıştırın ve Liste Ekle düğmesini tıklayın. İşlem başarılı bir uyarı gördükten sonra TV'yi kapatıp açın. Size en iyi dilekler. UYARI: SMART IPTV uygulaması Samsung pazarından kaldırıldı. Abonelik satın
almadan önce uygulamanın TV'nizde olup olmadığını kontrol edin. Varsa otomatik TV güncelleştirmelerini kapatır. Değilse, aşağıdaki adrese yüklemeyi deneyin. Yapabilirseniz, otomatik TV güncelleştirmelerini yeniden kapatın. SMART IPTV yoksa NET IPTV uygulamasını . NET IPTV Samsung TV'lerde
çalışır. piyasadaki en kaliteli TV kutusu. Birçok markayı araştırdım, YouTube'da inceleme videoları izledim ve sonunda buna karar verdim. Bir haftadır kullanıyorum ve beklentilerimi aştı ve çok hızlı ve çok istikrarlı. Ben mağazalarda aldım ama aynı zamanda yurtdışından kullanılabilir. Gümrük le
oynuyorum çünkü yurt dışından hiç satıcı almadım. O .com N11 bir günde Abd'den geldi. kutunun dışında salatalık yok* kutusu* Ben gözden / okuyun.herkes bu ürün ile mutlu. Ben de satın almak istiyorum, ama bana ne ekler yanında bana ne yapacağına karar veremiyorum.i evde samsung smart tv
kullanın. Digiturk ve Dsmart'ı iptal ettim. Ip TV kullanıyorum (akıllı TV'de seyirt-rk adı verilen uygulama ile). Oyun ipi TV'yi maç için kullandığımı söyleyebilirim. gezinmek te pek sorun yok. Film izlemek için, ya torrentten indirdiğim filmi bir kabloyla izleyin ya da hddye'ye aktarın. Ben de ortasında TV şovları,
vb için netflix kullanın. Bir android kutusu alıp oyun oynayacağımı sanmıyorum. Ben youtube video izlemek için gittiğimde ben sorunsuz krom üzerinden TV çoğaltmak mümkün duyuyorum. Ancak, video veya fotoğrafı bilgisayarımda TV'de yansıtamıyorum. Ben bu cihaz bana sunacak iki faydası olduğunu
düşünüyorum:-ilk TV'de kodi kullanmaktır. Ben bu iki (kodinin airplay desteği için 370 $ verebilir ama ben diğer Android cihazlarda denedim kadar macbook veya ekran yansıtma video aktaramam karar veremedim. Bana öyle geliyor ki çok fazla bir geri dönüş olmayacak.edit: denetleyici ile sesli arama
yapmak ve saire de iyi bir özellik, ama ya :) Cin Apple xiaomi mi küresel marka android TV ürünüdür. Google ve Nvidia tekel pazarı fiyat ve performans ortadan kaldırır çok ucuz urun vardır. Akılda tutulması gereken nokta Android mobil işletim sistemi yüksek bir TV değildir, ama Android TV işletim sistemi
tek tek yüksek olmasıdır. Yüksek kaliteli Android TV apple tv vari işletim sistemi daha kapalı, ama TV için daha uyumlu bir arama sunuyoruz, ama biraz Android ozgur dünya daha azdır. Urune yan yükleme yükleyerek herhangi bir Android uygulaması ve oyun yükleyebilirsiniz, ancak resmi Google Play
uygulamasında TV uygulamalarının sayısı sınırlıdır. Ancak, Google ses ve chromecast osellis ile sesli komutları doğrudan TV krom görüntü bağlamak Android TV işletim sisteminin guzelli görebilirsiniz. 4k hdr destek söyleniyor, 4k destek görüldü, ama kimse HDR gördü, hala güncellemek bekleniyor :)kurs
fiyatı sadece 69 $, aliexpress, gearbest gibi sitelerden elde edilebilir. Ar denetleyicide de son derece başarılı, her yerden çalışıyor ve denetleyicide sesli komutları görebilirsiniz. Netflix, youtube, spotify, varsa, itv hesabınızı ve en önemli kodu kurarak harika bir ev eğlence sistemi kuruyorsunuz. satın almak
isteyenler, android TV ne kod olduğunu söylemek, ben de var diyenler, ama ben etkili yeşil kullanamazsınız sanki, ben yardımcı olabilir. Olağanüstü bir alet. Eğer anlamsız bir TV varsa, olmadan almak Ürün gerçekten harikaydı, ben satın karşı koyamadım. Neden bu ürünün benim için gerekli olduğunu
düşündüm, ben bile uzaktan ellerimi yok Siparişi iptal ettim. Bir Android TV kutusu alacak şaşmamalı, tam bir ürün f / p. iyi forumlar olduğunu. Hala kameranın görünümü nden memnun TV'ler için mükemmel bir cihazdır, ancak akıllı bir tv işlevi yok ya da akıllarını kaçırmış. Hızlı, istikrarlı, kaliteli. Ancak, TV
akıllı TV özelliği çalıştı diyorsanız, kesinlikle almalıdır. Mükemmel bir icat. Öncelikle söylemeliyim ki. TV kutusu olarak satılan diğer ürünler tarafından aldanmayın. ya da onları görmek ve bu sınıfa bu ürünü koymak. Android TV işletim sistemi içerir. Bazı insanlar uygulamanın mağazada düşük olduğunu
söyledi, ama uygulamaların çoğunu buldum. tv plus, blu tv, puhu tv, netflix, youtube, isflix ve daha birçok multimedya uygulamaları. Herkes mağazada. apk yüklemeniz gerekmez. Cihazın yavaş olacağını düşünmüştüm. Şu anda biz çok iyi tv hd yatak odasına takılı ile geçinmek, ben TV artı hiçbir anten
kablosu ile uydu yayınları izlemek ve ben açmak ve netflix ile yataktan istediğiniz göstermek izlemek. Ben youtube ilgileniyorum bir şey varsa, ben miracast ile göndermek istiyorum. Yatak odası işi, biliyorsun. Ayrıca bleutooth standı ile benim samsung seviye u kablosuz kulaklık eşleştirilmiş var. Yatakta
filmi duyabilen tek kişi benim. Beni de rahatsız etmiyor. İhtiyacın olursa aramanı tavsiye etmem. Not: Ben uygun bulmak ve satmak için cihaz satın aldı. 250 TL'ye gearbestt aldım, 400 tl'ye satmayı planlıyordum ama karı göremiyorum, cihaz çok eğlenceli. Apple TV hiçbir sıkıntısı yoktur ve fiyat neredeyse
yarısıdır. fiyat/performans açısından çok başarılı. Eğer çocuklarınız varsa, alın, çocuklar sesli komutu sever. Son zamanlarda aldığım fiyata göre iyi bir iş yapan araç (kendi çocuğum dışında 5-6 çocuk üzerinde test edilmiştir). Eğer anlamsız bir TV varsa, bunu rasyonalize etmek için kullanabileceğiniz bir
üründür. Peki TV kutusu ile ne yapabilirsiniz ?* netflix, spotify, ted, puhu tv, blu tv, youtube, mubi, seğirme gibi onlarca programı izleyebilirsiniz /dinleyebilirsiniz android TV deneyimi ve başarılı aerodinamik cihaz arayüzü kullanarak sorunsuz ve zevkle. * Kodi kurarak yurt içi ve yurt dışında birçok kanalı
online olarak izleyebilir, ip tv hizmeti satın alarak belirli maç yayınlarını izleyebilirsiniz. Kodi içeren eklentileri yükleyerek birçok filmi ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. * Yerleşik Chromecast özelliği ile, görüntüyü bilgisayarlarınızdan, telefonlarınızdan ve tabletlerinizden kablosuz olarak TV'ye
aktarabilirsiniz.*Plex'i kullanarak bilgisayarınızdaki veya sabit diskinizdeki kitaplığınızda film ekleyebilir ve aktarabilirsiniz ve bilgisayarınızdaki filmi görüntüleyebilirsiniz bilgisayarda oynarken evde. * Usb üzerinden bir flash sürücü veya sabit sürücüyü aygıta bağlayın Tv şovları ve benzeri herhangi bir
sorun olmadan izleyebilirsiniz. Chase, fiyat çok değişken. Ben çok satın almayı düşünenler için tavsiye ederim. Malzeme kalitesi de çok güzel, paranızı hak eden bir ürün.2019 yeni uygulamalarım için model güncellemesi:* trttv: TRT'nin yeni Android TV uygulaması birçok dizi, belgesel vb. canlı yayınlar
da sorunsuz bir şekilde görüntüleniyor. İnsanları izlerken propaganda yapmam ama bilmeni isterim ki bir uygulama var.*stremio: yeni öğrencim. Kodi ve benzeri, doğrudan bu hikayeyi indirmek ve bunun üzerine bir zooque eklentisi yüklediğinizde, her yüksek kaliteli film ve dizi belirli ortamlarda olduğunu
göreceksiniz. Türkçe dublaj ekibinden uzak durun.*aptoide tv: Bu, neler olup olmadığını indirmek için ihtiyacınız olan uygulamadır. .apk cihazınıza dosya indirip yükler.*turkcell tv plus: uygulama hala berbat, ama burada adınızı yazmak istemediğiniz bir uygulama daha var, adınızı paylaşmayanları
yeşilleyebilirsiniz, böylece ücretsiz maç akışları izlemek isteyenlerin yoluna çıkamazsınız. Sayfa nın Başlığı 2 208
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