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TESTOVALI SmETESTOVALI SmE

Fiha, tak tomu sa povie satelitný prijímač, 
a to za fakt super cenu. Nič také sme zatiaľ 
v redakcii ešte nemali. Ale poďme pekne 
po poriadku. Prijímačov CryptoBox sme 
testovali už niekoľko, naposledy to bol super-
rýchly CryptoBox 650HD. Ten rieši problém 
dlhého ladenia satelitných programov, 
vybaví to všetko rýchlo 
za vás. 652HD Combo 
nenecháva nič na náhodu 
a už po prvom pripojení sa 
vás spýta, či chcete jedno-
duché nastavovanie. 

A k odpoviete áno, ďalej sa vás už nič 
nepýta a nastaví si z hľadiska satelitnej 
časti všetko sám. V našom prípade vybral 

dva satelity – Astra 3A/3B (23,5E) a Astra1 (19,2E), 
nastavil správne DiSEqC1.0 (teda prepínanie LNB) 
a všetko veľmi rýchlo naladil. Vo výsledku sme mali 
zhruba po 12 sekundách od povelu na ladenie 
k dispozícii slovenské a české satelitné vysielanie 
a vlastne sme nič o konfigurácii našej satelitnej 
techniky nepotrebovali vedieť. 
 CryptoBox 652HD Combo je však naozaj combo, 
obsahuje totiž dva rôzne tunery. Prvý je satelitný 
a druhý terestriálny na DVB-T2. Kombinovať teda 
môžete dva typy vysielaní v jednom prijímači, 
pričom po naladení už nič osobitne neprepínate – 
satelitné a terestriálne TV programy sú pre vás na 
jednej úrovni a pracujete s nimi rovnako. Otázka 
znie, ako naladiť terestriálne vysielanie. Na to je 
dodávaný návod trochu krátky, ale keď si pozriete 
napr. videonávod o prvom nastavení a naladení na 
YouTube alebo sa trochu pohrabete v nastaveniach, 
prídete na položku Manuálne vyhľadávanie.   

Tu si všimnete čísla multiplexov terestriálneho 
vysielania a tie vo vašom okolí nájdete napr. na 
stránke http://dvbt.towercom.sk/pokrytie.php. 
Zaškrtnete príslušné Mux (v našom prípade pre 
vysielač Banská Štiavnica to boli 21, 31, 48, 50 a 52) 
a hneď vyhľadáte príslušné terestriálne kanály. 
 Otázka znie, na čo je 
to dobré. Veď napríklad 
okrem regionálneho 
vysielania na DVB-
-T či infokanála máte 
všetko to isté, čo prináša 
pozemské teres triálne 
vysielanie už aj na 
satelite. Odpoveď však 
existuje. V lete ste 
si mohli všimnúť, že 
satelitné vysielanie je 
veľmi závislé od počasia, 
hlavne ak sa blíži búrka. 
Práve beží váš obľúbený 
seriál alebo sa vysiela 

finále maj-
strovstiev 
sveta vo 
futbale a vy 
ho nemôže-
te sledovať. 
To je na 
porazenie, 
ale pri 652HD 
to vybavíte rýchlo, len prepnutím na 
DVB-T. Toto vysielanie je tiež závislé od 
počasia. Obyčajne však inak ako sate-
litné, a teda slúži pre vás ako záloha, 
ktorú máte vždy poruke. Nestačí? Tak 
ideme ešte ďalej… 
       K vysielačom CryptoBox už existuje 
nová mobilná aplikácia, ktorá sa teraz 
volá M-GScreen a konečne je dostupná 
nielen pre Android, ale aj pre iOS. 
Mobilnou aplikáciou môžete ovládať 
prepínanie kanálov, nahrávať vysielanie 
na mobil, zastaviť ho a znova spustiť 
a prezerať si nahrávky. K dispozícii je 
elektronický programový sprievodca 
a môžete sledovať vysielanie zároveň 
na TV aj na mobile. Čerešničkou na 

torte je možnosť sledovať na mobile iné televízne 
vysielanie ako na televízore. A práve tu prichádzajú 
k slovu spomínané dva tunery. 
        Pokiaľ máte len jeden tuner v prijímači, môžete 
síce naraz sledovať rôzne vysielania zo satelitu na 
TV a iné na mobile, ale len v istom rozsahu. Tieto 

dva sledované kanály 
musia byť na rovnakom 
transponderi. Povedané 
prakticky, môžete 
sledovať naraz STV1 a TV 
JOJ (obe na frekvencii 
18 836 MHz), ale už nie 
napr. STV1 a Markíza HD 
(tá je na 12 109 MHz). 
Rovnako v rámci teres-
triálneho vysielania DVB-
-T môžete sledovať naraz 
dve rôzne vysielania, ale 
len v rámci jedného ka-
nála DVB-T. A to v bežnej 
praxi prekáža. 
      Ak máte dva tunery, 
situácia sa pre vás 
mení k lepšiemu. Prvý 
tuner (napr. na TV) 
nastavíte na satelitné 
vysielanie a druhým (na 
mobile) budete prijímať 
terestriálne vysielanie. 
Vtedy vás nebude nič 

obmedzovať pri prepínaní. Naozaj môžete naraz 
sledovať Markízu HD na satelite cez televízor a TV 
JOJ terestriálne cez mobilný telefón či tablet. Takto 
sa dá využiť potenciál dvoch tunerov naplno. 
Ešte pripomeňme, že mobilná aplikácia pre iOS 
vykazovala pri našom testovaní „štvorčekovanie“ 
obrazu pri živom vysielaní, ale vidieť snahu o jej 
vývoj. Jej aktualizácia je len otázka času. 
 Vcelku sme si testovanie tohto satelitného 
prijímača dokonale užili. Prináša všetko, čo bežný 
človek potrebuje, a pritom je jeho cena veľmi 
prijateľná. Práve preto mu udeľujeme ocenenie 
Tip redakcie. 
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   ONDREJ MACKO

Terestriálne vysielanie sa ladí osobitným spôsobom

Takto sme v CryptoBox 652HD naladili satelitné programy a aj 
regionálne vysielanie na 52. kanáli DVB-T
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Mobilná aplikácia s názvom M-GScreen umožňuje výber, 
ale aj sledovanie a nahrávanie vybraného TV kanála
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