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Sledujete hokej alebo futbal a cez prestávku si pustíte 
kratšiu epizódu zo seriálu. Multimediálny obsah cez 
XBMC môžete sledovať aj v prípade, že na prijímači 
nahrávate film. Aj vtedy funguje spomenutý obraz 
v obraze.
 Funkcia obraz v obraze (PIP) sa dočkala viacerých 
ďalších noviniek. Umožňuje sledovanie živého vysie-
lania dvoch televíznych kanálov. Prepínanie medzi 
nimi je veľmi jednoduché, rovnako aj zmena kanálov. 
Poteší takisto možnosť rýchlo prepnúť zvukovú stopu 
a prispôsobiť si umiestnenie a veľkosť okna.
 V súvislosti so zlepšením multimediálneho centra 
XBMC spomeňme lepší algoritmus načítania filmovej 
knižnice z externého sieťového disku. V minulosti sa 
vždy načítali informácie a náhľady k filmom, teraz sa 
pri prvom načítaní uložia na interný pevný disk. Ne-
musia sa tak opätovne načítať a celý proces je výrazne 
rýchlejší.

 Živé vysielanie a na-
hrávky si pozriete aj na 
PC alebo v mobilnom 
zariadení 
 Jedna z najlepších funkcií novej verzie je možnosť 
prehrávať živé vysielanie a uložené nahrávky 
v počítači alebo v mobilnom zariadení. Na tento účel 
je potrebný softvér, resp. mobilná aplikácia VLC. Po-
mocou nej sa zariadenie pripojí k prijímaču AB IPBox 
PRISMCUBE RUBY, ktorý funguje ako UPnP server 
a podporuje aj prehrávanie živého vysielania cez 
HTTP. Spustenie prehrávania žiadaného obsahu vy-
žaduje jednoduché nastavenie v aplikácii VLC, ktoré 
sa líši v závislosti od toho, či chcete sledovať živé vy-
sielanie alebo nahrávky. Je však výborné, že v oboch 
prípadoch neovplyvňujete obsah, ktorý sa prehráva 
na televíznej obrazovke. Z počítača a mobilného 
zariadenia sa tak stáva nezávislá druhá obrazovka. 
Vďaka tomu môžete sledovať dva TV kanály súbežne 
alebo živé vysielanie a nahrávku. Živé vysielanie si 
pozriete aj cez webové rozhranie počítača.

Výkonnejší a aj 
s vyhľadávaním  
AB IPBox PRISMCUBE RUBY nás v aktuálnej verzii 
potešil tým, že dokáže súbežne pracovať až so 
4 kanálmi v HD rozlíšení. V praxi to znamená, že si 
nahrávate dve relácie, tretí HD kanál máte zmenšený 
v okne PIP a štvrtý kanál sledujete na veľkej obra-
zovke. Aj v takomto vyťažení však prijímač poskytuje 
funkciu Timeshift pre kanál, ktorý sledujete. V praxi 
to znamená, že funguje pozastavenie aj pretočenie 

T á prináša viacero zlepšení, opráv a no-
vých funkcií. Vymenovať všetky novinky 
je takmer nemožné, preto sa v článku 

zameriame na funkcie, ktoré sa nám páčili najviac. 

Lepšia 
integrácia s XBMC

Systému XBMC sa však úplne nevyhneme. Hoci 
funkcie tohto multimediálneho systému sa momen-
tálne výraznejšie nemenia, platforma je čoraz lepšie 
prepojená s ostatnými funkciami prijímača. V praxi 
to znamená, že vo verzii 1.6.0 môžete sledovať obraz 
v obraze, a to aj počas prehrávania filmu cez XBMC. 
Je to výborné rozšírenie, ktoré umožňuje pozerať film 
cez multimediálne centrum a zároveň mať prehľad 
o tom, čo vysiela vybraný televízny kanál. Výborne 
je to využiteľné napríklad pri športových prenosoch. 

vysielania. Funkciu Timeshift vo všeobecnosti chvá-
lime, funguje bez problémov.
 V novej verzii pribudla aj funkcia Fast scan, ktorá 
rýchlo vyhľadá dostupné kanály. My sme počas 
testovania ocenili vyhľadávanie relácie v elektronic-
kom programovom sprievodcovi (EPG). Urýchľuje 
to proces nahrávania obľúbenej relácie. V rámci 
nahrávky si vo verzii 1.6.0 môžete vytvoriť dokonca 
aj záložky. My sme pre ne našli praktické využitie – 
umiestňovali sme ich na začiatok a koniec reklamy. 
Pri sledovaní nahrávky sme vďaka tomu mohli 
reklamu rýchlo preskočiť.
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Multimediálny satelitný HD prijímač AB IPBox PRISMCUBE RUBY sme testovali v PC REVUE už dávnejšie. Pozreli sme sa na jeho primárne 
využitie vo funkcii prijímača satelitného vysielania. Otestovali sme aj zabudovaný systém XBMC, ktorý patrí medzi najobľúbenejšie softvérové 
riešenia multimediálneho centra. Pre XBMC si niektorí používatelia pripájajú počítač k televízoru, takže mať tento softvér priamo v satelitnom 
prijímači je určite výhodné. PRISMCUBE RUBY testujeme opäť a dôvodom je aktualizácia na verziu 1.6.0.

Obraz v obraze funguje výborne. Sledovať môžete živé 
vysielanie na viacerých kanáloch, ale aj svoje multimédiá 
cez XBMC.

Nahrávky a živé vysielanie môžete posielať z prijímača 
aj do počítača a mobilných zariadení. Potrebovať budete 
iba softvér/aplikáciu VLC. 

V elektronickom programovom sprievodcovi môžete 
aj vyhľadávať. Uľahčí to tvorbu nahrávok.

TESTOVAlI SME

Nová funkčná 
výbava

Verdikt PC REVUE

Nové funkcie verzie 1.6.0 sú jednoznačne 
prínosné pre používateľa

Verzia 1.6.0 prináša okrem spomenu-
tých noviniek aj viacero ďalších zlepše-
ní. Prijímač je teraz kompatibilný s dis-
kami typu SSD s veľkosťou 64 a 128 GB. 
V používateľskom rozhraní systému 
je zabudovaný správca súborov, ktorý 
zjednodušuje správu a kopírovanie 
multimediálnych súborov. Multimedi-
álne centrum XBMC dokáže vyhľadá-
vať titulky na internete a aplikovať ich 
do prehrávaného súboru. Je to výbor-
né, ak ste si zabudli titulky manuálne 
stiahnuť. Pri prehrávaní multimédií cez 
XBMC oceníte aj akceleráciu pretáča-
nia, čo urýchľuje posun v rámci súboru. 
Pretáčať sa dá aj po percentách.
 AB IPBox PRISMCUBE RUBY je vo 
verzii 1.6.0 akoby iný produkt, ako bol 
pri našom prvom teste. Je lepší. Novin-
ky a zmeny chválime, sú prínosné pre 
používateľa. Ak teda hľadáte satelitný 
prijímač, toto zariadenie ponúka výraz-
nú pridanú hodnotu vo forme užitoč-
ných multimediálnych funkcií. Vrelo 
odporúčame. Ďalšie informácie nájdete 
na stránke www.prismcube.org. 
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