
I de o model VU+ DUO2, ktorý je zlepšením 
modelu VU+ SOLO2. Zmeny vidíte hneď po 
prvom zapnutí, na prednom paneli je teraz 

krásny 8 cm farebný displej s rozlíšením 400 × 
240 bodov, na ktorom sa dajú zobrazovať zvolené 
informácie. VU+ DUO2 je plne konfigurovateľný 
z hľadiska tunerov – môžete mať napr. verziu  
s duálnym satelitným tunerom, viacerými satelit-
nými tunermi alebo aj kombináciu s káblovým/
terestriálnym tunerom. Tieto tunery sa dajú po-
užívateľsky do prístroja namontovať, takže svoje 
rozhodnutie môžete meniť aj neskôr. Maximálne 
pritom vytvoríte štvortunerový satelitný prijímač. 
Ďalej je tu priestor na vnútorný disk na nahrávky. 

Stačí použiť bežný 2,5”/3,5” disk s rozhraním 
SATA a naň si umiestňujete napr. nahrávky z TV 
programov alebo vlastné multimediálne dáta. 
Prepojovacie káble i skrutky sú v dodávke. Existujú 
aj verzie so zabudovaným 500 GB a 1 TB diskom.
 Z prednej strany prístroja sa za dvierkami 
držanými magnetom nachádzajú priestory na kó-
dovacie karty – dva sloty CI na CAM a dve čítačky 
kódovacích kariet. Vedľa nich je pripojovací port 
USB, takže si z neho ľahko pozriete napr. fotky 

z dovolenky. Nasleduje monochromatický displej 
VFD, na ktorom sa zobrazujú systémové infor-
mácie a aj názov naladeného kanála. Nasleduje 
spomínaný farebný displej, ktorý sa dá detailne 
nastaviť a rovnako si cez linuxové softvérové 
moduly vyberiete, čo sa bude zobrazovať. Ideálna 
je tu predpoveď počasia, a keďže VU+ DUO2 pod-
poruje drôtovú i bezdrôtovú sieť, nie je problém 
s aktualizáciou údajov. Takisto možno nastaviť, 

napr. na programoch ČT a môžete si to vyskúšať, 
ak máte zariadenie pripojené na internet. Takto si 
možno pozrieť napr. ukážku z filmu, ktorý sa bude 
vysielať neskôr, prípadne sa dozvedieť ďalšie infor-
mácie o vysielanom programe. 
 S pripojením na internet môžete premeniť svoj 
satelitný prijímač a televízor na počítač. Pomocou 
rýchleho internetového prehliadača môžete mať 
zobrazené internetové stránky, je však dosť náročné 
zadávať texty na štandardnom diaľkovom ovládači. 
Práve preto sa ako príslušenstvo dá dokúpiť aj DO 
s klávesnicou QWERTY (34,50 EUR). 
 Vcelku ide o prístroj určený náročnejším použí-
vateľom, ktorí presne vedia, čo chcú. Ukazuje trend 

vo vývoji satelitných prijímačov a posúva hranice 
využitia z oblasti prijímača do podoby univerzálneho 
prehrávača médií a internetu. Otvorený operačný 
systém a výkonná hardvérová výbava potom dáva 
predpoklad na to, že preň budú vyvíjané ďalšie mo-
duly na rozšírenie funkčnosti. Predajná cena zodpo-
vedá možnostiam, ktoré toto zariadenie poskytuje. 

Ceny: VU+ DUO2 s 2× DVB-S2 – 499 EUR, s 1× DVB-
-S2 Twin – 509 EUR, s 1× DVB-S2 Twin + 1× DVB-C/T 
– 535 EUR, 2× DVB-S2 Twin – 559 EUR. Verzie so 
zabudovaným HDD: VU+ DUO2 s 1× DVB-S2 Twin 
a 500 GB HDD – 565 EUR, s 2× DVB-S2 Twin + 1 TB 
HDD – 666 EUR
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kedy sa má jas displeja znížiť, aby nerušil (napr. 
v noci).
 Na zadnej strane sa ďalej nachádzajú ďalšie 
dva porty USB, pripojenie k drôtovej sieti, výstup 
HDMI 1.4, pripojenie na disk eSATA, staršie analó-
gové výstupy obrazu a zvuku – SCART a kompo-

zit/komponent. K dispozícii je aj optický výstup 
zvuku. Vcelku zo stránky portov je zariadenie 
vybavené nadštandardne. Diaľkový ovládač 
je úplne nového typu a je prehľadný.  
 Naladenie prístroja potom znamená zvoliť si 
správne satelity, naladiť kanály a vybrať z nich 
obľúbené. Používateľské rozhranie prístroja je 
k dispozícii aj v slovenčine. Po naladení môžete 
prístroj používať. Keďže má viac tunerov, dokáže 
zobraziť dva kanály naraz – Picture in Picture (PiP). 
Hardvérovým základom VU+ DUO2 je výkonný 
1,3 GHz dvojjadrový procesor s 2 GB RAM, a preto 
spracovanie viacerých kanálov tomuto zariadeniu 

nerobí žiadny problém. Funkciu PiP zobrazíte 
dlhým držaním modrého tlačidla, následne si 
môžete aj zmeniť polohu okna pre druhý televízny 
kanál. V tomto okne pohodlne listujete medzi ďal-
šími kanálmi. O tom, ktoré z nich budú zobrazené 
v duálnom zobrazení, rozhodujú parametre vašej 
kódovacej karty, s voľne dostupnými kanálmi 
nie je žiadny problém. S dvoma tunermi môžete 
naraz nahrávať jeden TV program a sledovať 
úplne iný. To je pritom pomerne častá požiadavka 
zákazníkov, keďže TV stanice sa vzájomne sledujú 
a nasadzujú svoje najlepšie seriály v rovnakom 
čase. Záznamy sa na disk ukladajú vo formáte TS 
(timestream) a sú v dekódovanej podobe.
 VU+ DUO2 plne podporuje HbbTV. Je to taká 
vyššia forma teletextu, ktorú musí podporovať na-
ladená stanica. V testovacom režime beží HbbTV 
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Takto sa zobrazujú dva TV kanály naraz

Zobrazenie počasia na farebnom displeji v prístroji

Pri prepínaní stanice máte k dispozícii detailné 
informácie o prístroji

Zobrazenie testovacieho vysielania HbbTV 
na programoch ČT

Takto sa dá zobraziť internetová stránka 
v zabudovanom prehliadači Opera

Nový typ diaľkového ovládača

Satelitný prijímač mnohí berú tak, že je to tá čierna ška-
tuľka, do ktorej sa dá kódovacia karta a ono to už nejako 
funguje. Pritom hlavný parameter pri výbere je čo najniž-
šia nadobúdacia cena. Lenže medzi satelitnými prijímač-
mi sú už dnes obrovské rozdiely a my sme v redakcii 
testovali jeden z aktuálne najlepších prístrojov na trhu.

Doprajte si 
satelitnú kvalitu

Technologická 
výbava
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