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4K TV Streamer powered by LibreELEC Kodi
LibreELEC met Kodi: het meest succesvolle media 
center platform
EM7680
EAN: 8716065345049
 
Box inhoud: EM7680 4K TV Streamer, 4K HDMI kabel,
Afstandsbediening, 2 AAA Batterijen, Quick Install Guide, Voedingsadapter

OVERVIEW
• Stream 4K mediabestanden vanaf internet, je netwerk, externe harde schijf, USB-stick en  

micro SD-kaart
• Volledige 4K ondersteuning op 60Hz; ondersteunt o.a. BD-ISO, DVD-ISO, h.265, HEVC, VP9, HDR,  

HDR-10
• Eenvoudige bediening met meegeleverde afstandsbediening en gratis Kodi Remote Control app
• Download ondertiteling, filminformatie en add-ons
• Volledige ondersteuning van Dolby True HD, DTS-HD en DTS-HD MA
• Compact, krachtig en volledig stil: geen ventilator

SPECIFICATIONS
• Dimensions in mm. (WxHxD): 150x27x115
• Weight in grams: 165
• Card Reader: Micro-SD/SDHC-UHS1 
• USB 2.0 ports: 3x host port (on side panel)
• Lan port: 100Mbps
• Wi-Fi Standard: Wireless N
• Wi-Fi bands: Single band
• Wi-Fi Speed: 2,4GHz 150Mbps
• Streaming media: Internet, video, audio & pictures
• Chipset: AMLogic S905X with Dolby and DTS, Quad Core Cortex A532GHz
• GPU: Penta core Mali-450
• Memory: 1024MB DDR3 with 8GB EMMC flash
• OS: LibreELEC ( Linux )
• Software: Kodi
• Video Output: High Speed HDMI 2.0a
• Audio Output: Digital Optical
• Power usage stand-by:0.6W
• Power usage: 2 ~ 3W
• Power supply: 5V 2A
• Audio Codecs supported: MP3 / MP2 / OGG Vorbis / PCM / LPCM / AAC/ LC-AAC, HE-AAC, COOK / Dolby 

AC3 / Dolby Digital Plus / Dolby True-HD / DTS 5.1 / DTS-HD/MA/ FLAC up to 24bit 192Khz / WAV / MS-
ADPCM

• Video Codecs supported: / H.265 / HEVC / VP9 / AVCHD / H/X.264 / MPEG-1-2 / WMV9 (VC-1) / XviD / 
DivX 

• AVI / BDMV Light / BDISO Light / MKV / VOB / ISO / IFO / TS / TP / TRP / M2TS / MPG / MP4 / MOV / 
M4V / WMV / RMVB / FLV resolution up to 1080p

• Subtitles supported: SRT, SUB, VOB (DVD) & PGS (Blu-Ray)
• Picture formats supported: HD JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG
• Add-ons included: Opensubtitles. The add-ons we offer can change without notice and we cannot gua-

rantee the function of these add-ons

• 4K of HD TV met vrije HDMI poort

SYSTEM REQUIREMENTS
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4K TV Streamer powered by LibreELEC Kodi
LibreELEC met Kodi: het meest succesvolle media center platform

Ben je op zoek naar een kant-en-klare oplossing voor het streamen van volledige 
4K 60Hz mediabestanden vanaf het internet, thuisnetwerk, NAS, micro SD-kaart, 
externe harde schijf en USB-stick? Dan is de EM7680 de juiste keuze. Deze 4K TV 
Streamer met ingebouwde WiFi draait op het stabiele LibreELEC platform met daar-
op Kodi Jarvis. Ondanks het compacte formaat is de EM7680 een zeer krachtige en 
stille streamer. Geniet van het beste geluid dankzij de ondersteuning van Dolby True 
HD, DTS-HD en DTS-HD MA. Je bedient de 4K TV Streamer met de meegeleverde af-
standsbediening of gratis app. Extra features zoals filminformatie, ondertitel down-
loader en de uitgebreide lijst met add-ons zorgen voor de ultieme kijkervaring. 

Volledige 4K ondersteuning op 60Hz
De EM7680 TV Streamer streamt 4K bestanden op 60Hz. Deze volledige 4K ondersteuning zorgt voor 
haarscherp beeld op je 4K televisie. Heb je (nog) geen 4K televisie? Dan streamt de EM7680 de beelden 
gewoon in Full HD. De EM7680 ondersteunt o.a. BD-ISO, DVD-ISO, h.265, HEVC, VP9, HDR, HDR-10. 

Complete 4K TV Streamer
Wanneer je op zoek bent naar een kant-en-klare oplossing voor het streamen van al je favoriete media 
files, haal je met de EM7680 de juiste complete oplossing in huis. Naast de streamer en voedingskabel 
worden ook een HDMI 2.0 kabel en een afstandsbediening meegeleverd. De 4K TV Streamer is direct uit 
de doos klaar voor gebruik. 

Streamen vanaf internet, NAS, thuisnetwerk, micro SD-kaart en USB stick
Sluit de EM7680 bekabeld of via WiFi aan op internet, NAS en thuisnetwerk en stream direct je favoriete 
films. Ook kun je bestanden afspelen vanaf een USB-stick, externe harde schijf of micro SD-kaart. 

LibreELEC: het meest succesvolle media center platform met Kodi Jarvis
De stabiele open source platfoms LibreELEC en Kodi Jarvis vormen de basis voor de EM7680 4K TV Strea-
mer. Dankzij de actieve ontwikkelomgeving blijft je streamer up-to-date. Is er een update beschikbaar? 
Dan ontvang je hiervan een melding op de EM7680 4K TV Streamer. 

Download ondertiteling, filminformatie en add-ons
Heeft een film geen ondertiteling? Of wil je juist wat extra informatie over een film? Download dan de 
juiste ondertitels met de EM7680 4K TV Streamer. En je maakt heel eenvoudig een eigen mediabibliotheek 
aan door filminformatie te downloaden. Ook kun je third-party add-ons en skins downloaden. Zo richt je 
de EM7680 precies naar eigen wens in. 

Geluid zoals in de bioscoop
Sluit voor de ultieme bioscoopervaring bij je thuis een home cinema set via HDMI aan op de TV Streamer. 
De EM7680 heeft volledige ondersteuning van Dolby True HD, DTS-HD en DTS-HD MA. Je geniet van de 
beste audio. Daarnaast heeft de 4K TV streamer een downmix functie die HD audio in stereo geluid kan 
omzetten.  

Bediening met meegeleverde afstandsbediening en gratis app
Gebruik de meegeleverde afstandsbediening om de EM7680 4K TV Streamer te bedienen. Je kunt ook de 
gratis Kodi Remote app op je smartphone en tablet gebruiken. Handig toch!

DESCRIPTION
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