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Opus، G.711 A-law/U-law، G.722، G.726-32،
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ع� رمز االستجابة الرسيعة
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يتم تحديثها من خالل متجر  Google Playأو
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متجر Apple App

ُيعد نظام التشغيل  Androidعالمة تجارية مسجلة ش
ل�كةGoogle، Inc.
ُيعد نظام التشغيل  iOSعالمة تجارية مسجلة ش
ل�كةApple، Inc.
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