
4 caixas Android para conectar ao televisor e

desfrutar do streaming

Para poder gozar de aplicacións de streaming como YouTube, Netflix ou HBO no noso

salón  temos  diferentes  solucións  no  mercado,  pero  una  das  máis  atractivas  (se

deixamos de lado soluciónelas tipo Chromescast) é adquirir unha caixa Android para

conectalo a noso televisor.

Que é unha Caixa Android?

Tamén  chamadas  “box  Android”,  estes  dispositivos  non  son  máis  que  pequenos

computadores, como as Rasspberry Pi que falamos hai tempo, con sistema operativo

Android instalado que se poden utilizar, entre outras cousas, como plataforma para

instalar aplicacións dedicadas ao noso televisor, tales como Netflix, Plex,  Twitch ou

HBO.

No mercado hai unha gran oferta deste tipo de dispositivos, polo que hoxe ímosvos a

ensinar as catro caixas Android que consideramos máis interesantes:

http://blogs.xunta.gal/xentedixital/es/actualidade/febre-das-consolas-mini-esta-aqui-cales-podes-facerte-tua/


Xiaomi mi Box

A marcha chinesa ten unha caixa Android que pode ser perfecta se o que queremos é

gozar  de  servizos  de  streaming.  Cun  procesador  Quad  Core,  Wifi  incorporada  e  o

sistema  operativo  Android  TV  incorporado  sérvenos  á  perfección  para  o  que  a

queremos.

O negativo, rolda os 100€ e temos que comprala en páxinas estranxeiras.

KingBox K2

A marca KingBox é unha das máis renomeada neste tipo de caixas Android. Este modelo

ten un procesadora 2,4Ghz, 2 GB de RAM e vale uns 70€. Se queremos contidos a 4 K as

súas características son un pouco curtas,  pero por ese prezo non atoparemos nada

mellor.

Está dispoñible nas principais tendas online.

Android TV Box GooBang Doo A1

É unha das máis vendidas do mercado. Cun aspecto exterior moi curioso, esta caixa

Android ten a versión 7.1 do sistema operativo, e, segundo o fabricante, é capaz de

reproducir vídeo 3D e a 4 K grazas ao seu GPU de cinco núcleos.

Está dispoñible nas principais tendas online.

Bqeel RK Max Android 6.0 TV Box

Con Android 6.0, unha das máis estables para dedicar ao mundo audiovisual, esta caixa

Android con 4 núcleos é a máis barata da lista. Non é capaz de reproducir contido a 4 K

pero se queremos meternos no mundo deste tipo de dispositivos sen facer un gran

desembolso, leste é o noso modelo.
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