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HDTV satelitní přijímač s PVR 

Jak výkonný může moderní 
linuxový HD PVR přijímač být?

AB IPBox 910HD

Pokrok ve výrobě přijímačů je prostě 
úžasný! Mohli jsme si před několika 
lety stěží pomyslet, když jsme do 
nekonečna bojovali s analogovými 

přijímači, že podobně vypadající krabička by nám mohla 
poskytnout nejen pouze fantasticky barevný a neuvěřitelně 
čistý obraz, ale také nám umožní přehrávání hudebních 
a video souborů, odesílání e-mailů, hraní her? Hranice 
mezi počítači a přijímače se stírá, zatímco se rodí zařízení 
uživatelsky přívětivá zařízení pro celou rodinu s obrovským 
potenciálem pro pokročilejší uživatele.

A ABCom, známý pro své 
výkonné přijímače založené 
na Linuxu, k realizaci tohoto 
stavu jistě napomáhá. 
Decentně plní své úkoly, neu-
stále aktualizujíc hardware a 
software. Je zvláště příjemné 
vidět, že některé přehmaty 
jejich předchozích modelů 
jsou již opravena. Dnes jsme 
měli možnost otestovat AB 
IPBox 910HD, dvojče 900HD, 
který jsme testovali něko-
lik vydání magazínu nazpět 
(TELE-satelit 08-09/2008). 

Novější model si ve výbavě 
ponechal všechny ctnosti 
toho předchozího. Příjem 
programů  standardního i 
vysokého rozlišení, a to jak 
v DVB-S nebo DVB-S2, jak v 
MPEG-2 i MPEG-4. Že byste 
raději umožnili své babičce 
sledovat její oblíbené seri-
ály na pozemském příjmu 

AB IPBOX 910HD 
Satisfies almost everyone with its

total flexibility and universality
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rovněž naprogramovat pro 
ovládání předchozí IPBoxů, 
což se hodí. Je také snadné 
jej naprogramovat pro ovlá-
dání vašeho televizoru, 
na výběr máte ze stovek 
modelů, které jsou uvedeny 
na posledních stránkách uži-
vatelského manuálu. Pokud 
jde o zpracování ovladače, 
jeho zmínění v recenzi 
900HD opravdu nelitujeme, 
ačkoli je totiž napěchováno 
tlačítky, jsou ale natolik 
logicky uspořádána, že že si 
na jejich ovládání zvyknete 
skutečně velmi rychle. A 
se speciálním tlačítkem pro 
mnohé funkce přijímače je 
i jednoduché se v ovládání 
neztratit.

 

Počáteční  
nastavení
Mohlo by se zdát, že se 

oficiální firmware od ABCom
příliš nezměnil, alespoň v 
prvních krocích. Stejný prů-
vodce vás nejprve provede 
možnostmi výběru jazyka 
(OSD lze zobrazit v ang-
ličtině, ruštině, francouz-
štině, italštině, holandštině, 
němčině, dánštině, češtině, 
slovenštině, maďarštině, 
norštině, polštině, portu-
galštině, španělštině, švéd-
štině, řečtině, turečtině , 
korejštině, chorvatštině, 
bosenštině, srbštině, bulhar-
štině, rumunštině a finštině,
preferovaný jazyk může 
být také vybrán pro zvuk, 
titulky a teletext) a následně 
nastavením místního času. 
Opět platí, že je k dispozici 
široké spektrum možností - 
buď nastavit čas ručně nebo 
ponechat nastavení auto-
maticky z datového toku; 
k dispozici jsou i možnosti 

i po skončení analogového 
vysílání? I v tom vám 910HD 
dokáže pomoci. Výměna 
DVB-S tuner za DVB-T je 
otázkou několika minut. 
Totéž platí i pro DVB-C kabe-
lový tuner. 

Při zběžném pohledu si 
sotva všimnete jakéhokoli 
viditelného rozdílu mezi 
900HD a 910HD. Ale zde roz-
hodují rozdíly. Čelní panel 
si uchoval eleganci 900HD, 
takže by byl vhodný i pro 
luxusní interiéry. Kromě 2 CI 
slotů, které jsou umístěny za 
magnetickou krytkou, je zde 
možné najít jasné a snadno 
čitelný VFX display, spolu s 
8 tlačítky, které vám umožní 
ovládat téměř všechny 
základní funkce přijímače. 

Zadní panel je vybaven 
stejně dobře jako u předcho-
zího modelu, nicméně i zde 
proběhly určité změny. Je-li 
nainstalován DVB-S tuner, 
jako v našem testovaném 
modelu, v levém rohu byste 
měli nalézt LNB vstup s odpo-
vídající výstupní smyčkou na. 
Veškeré počítačové a síťové 
úkony jsou prováděny skrze 
USB, RS-232 a Ethernet 
konektory. HDMI, S / PDIF a 
Y / Pb / Pr výstupy odpoví-
dají za křišťálově jasný obraz 

a zvuk. Jeden Scart a tři RCA 
konektory jsou zde spíše pro 
zpětnou kompatibilitu, jelikož 
by vás stěží umožnily využít 
všech výhod HDTV. Přítomny 
jsou zde E-SATA port a napá-
jecí výstup pro externí hard 
disk, ačkoli 910HD umož-
ňuje instalaci SATA HDD i 
uvnitř přijímače! Ten bude 
spuštěn současně se zapnu-
tím přijímače, již žádné další 
obstrukce s nekonečnými 
kabely a konektory. Nyní 
máte ale máte na výběr, zda 
chcete mít vaše nahrávky k 
dispozici i na cestách, lze mít 
stále k dispozici externí HDD. 

Vedle hlavního vypínače 
se nachází ventilátor, který 
chrání výkonnou elektroniku 
přijímače proti přehřátí. Což 
je skutečně chytré! Nicméně 
citlivější uživatelé by jej 
mohli považovat za poněkud 
hlasitější. Není však žádný 
problém zajít do obchodu s 
počítači a zakoupit si tišší 
větráček. 

Dálkové ovládání je přes-
nou kopií ovladače dodáva-
ného s předchozím modelem. 
Vlastně toto dokonce způso-
bilo určité naše určité zma-
tení, protože jsme ještě 
používali 900HD. Ovládací 
signály jsou stejné, avšak 
ovladače z 900HD/910HD lze 
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nastavení časového režimu a 
letního času. 

V dalším kroku již budete 
potřebovat mít připojenou 
vaši anténu. V případě sate-
litního tuneru stiskněte čer-
vené tlačítko pro přidávání 
všech satelitů, které máte 
v plánu sledovat, krok za 
krokem. Každý lze v tomto 
bodě naprogramovat s vlast-
ním libovolně nastavitel-
ným LOF. Jsou podporovány 
všechny verze DiSEqC (1.0, 
1.1, 1.2 a 1.3), které mohou 
AB IPBox 910HD učinit 
srdcem vašeho multisatelit-
ního systému. Jakmile jsou 
nalezeny všechny potřebné 
satelity, stiskněte tlačítko 
„EXIT“ pro návrat na obra-
zovku průvodce. 

Stisk žlutého tlačítka 
otevírá možnosti dalšího 
kroku, který vám umožní 
přímé vyhledávání kanálů. 
Obrazovka, která se objeví, 
obsahuje dvě záložky, auto-
matické a manuální vyhledá-
vání. Jejich názvy do velké 
míry vysvětlují jejich funkci. 

První z nich prostě následuje 
předprogramované nebo v 
NIT nalezené frekvence pro 
jednotlivé kanály, přičemž 
druhá možnost umožňuje 
zadat všechny parame-
try manuálně. Samozřejmě 
nejsou opomenuty modulace 
a speciální FEC pro DVB-S2. 

Běžné automatické nebo 
manuální vyhledávání kanálů 
není něco, co by si Schuma-
cher nějak užíval, stále je 
ale dostatečně rychlé pro 
běžného diváka. Trvalo nám 
9 minut prohledat testovací 
satelitní pozici se 105 trans-
pondéry. Pro ty netrpělivé, 
kteří prostě nemohou čekat, 
kdy se objeví první obraz 
na obrazovce, je zde funkce 
rychlého vyhledávání „Quick 
load“, která prostě nahraje 
již předem uložený seznam 
kanálů. Takže pokud byste 
raději získali aktuálnější 
seznam kanálů, vyplatí se 
mít trpělivost. 

Všechny další možnosti 
lze logicky nalézt v hlavním 
menu, které také na první 

dojem zanechává pocit deja 
vu. Ok, zde můžeme nasta-
vit všechny parametry obra-
zovky, jako je poměr stran, 
TV systém, Dolby, Scart, 
HDMI a S / PDIF výstupní for-
máty. Je zde položka menu, 
kde můžeme naší 910HD při-
pojit k lokální síti a / nebo 
Internetu, zkontrolovat 
parametry hard disku nebo 
provést reset do továrního 
nastavení. Aha! Je zde nyní 
také DivX video přehrávač, 
ale celý část multimediální 
výbavy si zaslouží zvláštní 
kapitolu, takže zůstaňte v 
naladěni! 

Kde to jsme? A, vlastně u 
satelitního přijímače. Takže 
než se zblázníme experimen-
továním s Linuxem, Telnet a 
FTP, chopme se dálkového 
ovladače a podívejte se na 
základní funkci, kterými je 
například příjem digitálních 
kanálů. 

Každodenní 
použití
Seznam kanálů vypadá 

totožně s tím v 900HD, 
všechny dobré vlastnosti 
zůstaly zachovány. Různé 
možnosti třídění, organizace 
kanálů se může řídit abe-
cedně, FTA / kódované, dle 
satelitu nebo poskytovatele. 
Stisknutí žlutého tlačítka 
aktivuje funkci „jump“, což je 
užitečné v případě, že máte 
tisíce kanálů setříděno z 
vašeho satelitního systému, 
a například potřebujete 
odskočit k dlašímu písmenu, 
pokud máte vybrané abe-
cední řazení. Nicméně pro 
ještě lepší uspořádat  neza-
pomeňme na tlačítko FAV, 
které vám umožní rychlý pří-
stup k oblíbeným kanálům. 
Existuje 5 předem nadefi-
novaných oblíbených skupin 
- sportovní, drama, zprávy, 
film a hudba. Stisknutím
tlačítka „i“ máte možnost si 
vytvořit tolik nových, kolik 
potřebujete, nebo můžete 
smazat, přejmenovat, přesu-
nout, upravit nebo zamknout 
ty stávající. 

Stiskem „i“ v hlavním 
seznamu kanálů získáváte 

přístup k podobné editační 
možnosti, stejně jako u naší 
oblíbené 900HD – úprava 
výchozí hlasitosti zvuku pro 
každou předvolbu. Elegantní 
řešení pro starý problém 
- kolikrát se vám při přepí-
nání otřásl byt v základech 
kvůli znenadání hlasitému 
zvuku? Nyní lze dost jedno-
duše upravit jeho hlasitost 
v seznamu kanálů a voila! 
Nikdo si už bude stěžovat, 
že Váš televizor je příliš 
nahlas! 

Když jsme u přepínání, 
910HD neučiní přepínací 
maniaky šťastnými, ale 1 
sekunda mezi kanály je pro 
běžného diváka tak akorát. 
V rámci stejného transpon-
déru se to dá zvládnout rych-
leji, nebo poněkud pomaleji 
mezi DVB-S a DVB-S2, mezi 
SDTV a HDTV. Ale ales-
poň si můžete být jisti, že 
téměř žádný kanál nebudete 
chtít dostat z očí! Dokonce i 
takové hardcore vysílání jako 
SCPC Calabria Channel na 
Hellas Sat 2, s SR pouhých 
1425! Speciální plugin pro 
datové toky, by vám pomohl 
zjistit, jestli je obraz a zvuk 
kanálu skutečně tak dobrý, 
jako poskytovatel sliboval. 

PIP je také tak dobrý, jak 
býval. Dva kanály z téhož 
transpondéru lze zobrazit 
v identicky velkém okně, 
druhý může být také zobra-
zen v menším okně v pozadí 
za tím hlavním, mezi kanály 
lze pak přepínat. Vzhledem k 
tomu, že dálkové ovládání je 
shodné s 900HD, je k tomu 
určená jeho stejná druhá 
horní řada tlačítek. 

Pěkné a uživatelsky pří-
větivé EPG se dvěma módy 
je i zde v celé své slávě. 
Jedno stisknutí tlačítka EPG 
zobrazí seznamy připravo-
vaných pořadů pro vybraný 
kanál, stiskněte tlačítko 
podruhé a máte před sebou 
skutečného programového 
průvodce, se všemi okol-
ními kanály zobrazující jejich 
EPG informace, pokud jsou k 
dispozici od poskytovatele. 
Stačí jediné kliknutí na tla-
čítko s červeným kruhem na 

Konfigurace satelitu

Nastavení USALS pozicionéru 
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dálkovém ovladači a váš oblí-
bený pořad je označena pro 
nahrávání. 

Zde vyplouvá na povrch 
báječné PVR. 910HD neumož-
ňuje pouze připojení exter-
ního HDD na USB nebo na 
e-SATA porty, má již jeden 
integrovaný. Náš testovací 
model byl vybaven 500 GB 
HDD, což je poměrně dost na 
zvládnutí nejen PVR nahrá-
vání, ale skladování i DivX 
filmů a hudby ve formátu
MP3. Ale když jsme se zamě-
řili na PVR, stojí za zmínku 
tlačítko se symbolem obálky, 
která vám umožní přístup ke 
všem nahrávkám v pouhých 
několika kliknutích, a zároveň 
úžasnou funkci TimeShift. 
Aktivovat ji lze v Rozšířeném 
nastavení – nastavení HDD 
a můžete okusit sílu magie - 
pozastavení živého vysílání v 
libovolném okamžiku, posta-
rej se o naléhavé problémy, 
které vám narušili sledování 
oblíbeného filmu, a následné
pokračování přesně na stej-
ném místě, kde jste přestali! 
Je také snadné přetočit vysí-
lání na scénu, kterou chcete 
vidět znovu. A to nemusíte 
být  vědec v NASA, aby jste 
si na tohle všechno zvykli, vše 
je otázkou 1-2 stisků tlačítka! 

gramovat stiskem žlutého 
tlačítka. MP3 přehrávač uvítá 
uživatele s trochu vyspělej-
ším rozhraním zobrazujícím 
běžná funkční tlačítka hudeb-
ního přehrávače, stejně jako 
v čas přehrávaného souboru 
a jeho datový tok. 

A i když nelze o těchto dvou 
vlastnostech říci něco sku-

tečně špatného, Video / DivX 
přehrávač stále potřebuje 
nějaké dodělávky. V testo-
vacím filmu, který hrál per-
fektně na našem PC, 910HD 
neměla  audio a video syn-
chronizované. Video bylo 1-2 
sekund pozadu. Nicméně to 
funguje, a téma synchroni-
zace bude zmíněno v připra-
vovaných aktualizacích. 

Multimediální 
možnosti
Vzhledem k tomu, že fir-

mware 900HD/910HD se neu-
stále rozvíjet, oba přijímače 
nabízí možnost přehrávání i 
audio a video souborů, stejně 
jako zobrazení fotografií ulo-
žených buď na externím HDD 
nebo USB paměťové kartě, 
nebo na interním HDD v 
910HD, kam lze tyto soubory 
nahrát přes FTP (použijte IP 
přijímače z Rozšířené nasta-
vení – položka Nastavení IP, 
jakoUserID  použijte „root“ a 
„ipbox“ jako heslo) do adre-
sáře „media“. 

Multimediální submenu 
zahrnuje také funkce PVR, 
jsou to „Nahrané soubory“ 
pro PVR nahrávky  a „Pláno-
vané nahrávání“ pro časovač 
nahrávek v klasickém stylu. 
Zbývající tři možnosti jsou 
určené výhradně pro výše 
uvedené soubory zvenčí. 
Fotografie si můžete prohléd-
nout buď jednotlivě, dvojitým 
kliknutím na jejich název s 
tlačítkem OK, nebo jako pre-
zentaci, kterou lze napro-
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Aktualizace 
firmware
Pro takto výkonný a sku-

tečně univerzální přijímač 
je důležité udržovat vnitřní 
software aktuální, protože 
jeho obrovský potenciál 
stále ještě není plně odkrytý. 
ABCom se to pokouší zjed-
nodušovat, přidává možnost 

stáhnout a nainstalovat fir-
mware přímo z přijímače, 
bez potřeby jakéhokoli exter-
ního zařízení. Bohužel se ale 
stalo něco skutečně špatně. 
V 910HD jsme měli firmware
ve verzi 8340, zatímco podle 
výrobcových webových 
stránek je aktuální verze 
8360. Nejjednodušší cestou 
bylo otevření Pokročilého 

nastavení – položka Síťový 
Update. A co zde nacházíme? 
Dvě zcela zastaralé verze 
firmware! O tento problém
se výrobce rozhodně musí 
postarat. Museli jsme zvolit 
jiný způsob, jak aktualizo-
vat firmware přijímače, a to
pomocí USB flash disku.

Z hlediska hardwaru lze 

proti AB IPBox 910HD těžko 
cokoli namítat. Veškeré 
potřebné konektory, mož-
nost výměny tunerů formou 
plug-and-play, schopnost 
přijímat DVB-S a DVB-S2, 
MPEG-2 a MPEG-4, HDTV 
a SDTV. Můžete na interní 
disk dokonce nakopírovat 
všechny své oblíbené filmy,
hudební soubory a fotogra-
fie. Hrát hry nebo si zjistit
předpověď počasí. Snadno 
instalovat stovky dostup-
ných softwarových doplňků. 
Nebo naopak učinit z při-
jímače něco zcela nového 
instalací jednoho z alterna-
tivních firmware.

ABCom stále dělá svou 
práci, a jelikož většina 
základní věci již perfektně v 
910HD pracuje, je to jasná 
volba do budoucnosti!
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Active Power

Apparent Power
Mode Apparent Active Factor
StandBy 8 W 4 W 0.50
Reception 34 W 22 W 0.64
PVR 34 W 22 W 0.64

Manufacturer AB-COM s.r.o., Gogolova 1, 955 01 Topolcany, Slovakia

Tel +421-38-5362611

Fax +421-38-5322027

Internet www.abipbox.com

Email info@abcom.sk

Model IPBox 910HD

Function Digital Linux-based HDTV PVR receiver for DVB-S, DVB-S2, 
 DVB-C and DVB-T reception

Channel Memory 10000

Symbol Rate 1-45 Ms/sec.

SCPC yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

USALS yes

Scart 1

HDMI yes

A/V output 3 x RCA

YUV output 3 x RCA

UHF output no

S-Video output no

0/12 volt connection no

Dig. Audio connection yes

Ethernet port yes

USB 2.0 port yes

RS-232 interface yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power Supply 110-245 VAC, 50/60 Hz

Dimension 300x60x240 mm

Nickolas 
Ovsyadovskiy
TELE-satellite

Test Center
Hungary
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Přijímač, který uspokojí téměř každého, jeli-

kož se může s různými typy firmware může zcela
změnit. 

Pokud je nainstalovaný ten oficiální, je ovlá-
dání skutečně jednoduché, ani děti by neměly mít 
problém najít svůj oblíbený kanál s animovanými 
filmy.

Alternativní firmware pak může uspokojit i pra-
vověrné DX fandy.

Absolutní flexibilita a univerzálnost – DVB-S, SVB-S2, MPEG-
2, MPEG-4, HDTV a SDTV jsou přijímány perfektně. Jednoduchá 
výměna tuneru jej může změnit v kabelový či pozemský přijímač.

Možností instalace interního pevného disku končí trable s 
kabeláží, zatímco je stále k dispozici možnost připojení externího 
HDD.

Skutečné multimediální zařízení, kombinující satelitní/kabe-
lový/pozemský digitální TV příjem s poslechem hudby, sledování 
DivX videa a prohlížení fotek.

-
Vyhledávání stanic a přepínání mezi nimi by mohlo být 

rychlejší. 
DivX přehrávání si zaslouží kontrolu, jelikož obraz a zvuk 

nejsou synchronní.
Chladící ventilátor na zadním panelu by měl být vyměněn 

za méně hlučný.

Názor experta

Příjem SCPC s SR pouhých 1425 

PIP mód s výběrem druhého kanálu 

Seznam kanálů 


