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جهاز استقبال اقمار صناعية فائق الجودة ووسائط متعددة 

AB IPBox 9900HD
AB IPBox 9900HD

Very powerful satellite and media receiver with endless features

مركز قوة االعالم

قدمنا في موضوع سابق من مجلة تيلي ستاليت ) 2010-9-8( تقرير حول AB IPBOX  و 
 AB  هى شركة تصنيع اجهزة استقبال من سلوفاكيا ، و االن بين ايدينا نموذجهم الرائد ، و هو
IPBOX9900HD  . يأتي هذا النموذج ثنائي التيونر بموالفين من الجيل الثاني لبث الفيديو 

الرقمي عبر االقمار الصناعية DVB-S2  . يتوفر ايضا نموذج 9900HD  وهو مطابق ما 
 ،  DVB-S عدا انه يوجد به خيار لموالف ثاني لبث الفيديو الرقمي عبر االقمار الصناعية
بث الفيديو الرقمي عبر الكوابل DVB-C  او بث الفيديو الرقمي االرضي DVB-T . تعمل 

جميع اجهزة استقبال IP BOX  من هذه السلسلة على نظام انيجما ENIGMA HD  - نسخة 
من نظام التشغيل لينكس المفتوح المصدر . لذا فانه حاسوب استقبال اقمار صناعية . كمية 

الوظائف و الخيارات المتاحة هى مدهشة ، و الوعد باالضافات و الملحقات يجعله مثيرا الولئك 
الذين يرغبون في تخصيص و تعزيز خبرتهم . 
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كان  خاصتنا  االختبار  نموذج    
يعتبر  و  ابيض  معدني  في صندوق 
او  االسود  اللون  عن  تغيير  هذا 
الفضي االعتيادي . الواجهة االمامية 
و  االزهار  من  انيق  بتصميم  مزينة 
بين  من  يبرز  يجعله  تاكيد  بال هذا 
يكون  ان  يمكن  انه  اعتقد   . الحشود 
 . هذه  على  تعلقو  لكن   ، االقحوان 
يتوفر ايضا نسخة سوداء تساوية في 

حسن المظهر .

على  االمامية  الواجهة  تحتوي 
االساسي  للتشغيل  الالزمة  االزرار 
الواقع  في   . العرض  شاشة  اسفل 
 ، للغاية  مشرقة  العرض  شاشة  فان 
اخضر/  توهج  العطاء  كافي  اشراق 
ازرق في غرفة مظلمة . بعد مشاهدة 
التي  االشياء  اول  احد  فان   ، تلفاز  ال
سيكون  عنها  البحث  في  البدء  اود 
اضعاف  عن  المسؤول  التطبيق  هو 
ضوء الشاشة . النه يمكن ان يصبح 
و  اخر  بديل  يوجد   . لالنتباه  مشتتا 
ما  عمل  هو  و   ، جميل  يكن  لم  ان 
قمت به بوضع بيت قرص مضغوط 

DVD  امام شاشة العرض . 

االمامي  الغطاء  تحت  يوجد 

منفذي   ، مشتركة  واجهة  فتحتي 
بطاقة كوناكس و منفذ ناقل تسلسلي 
ناقل  منفذ  يوجد   .   USB عام 
الخلف  في    USB عام  تسلسلي 
قرص  لتوصيل  مالئمة  اكثر  هو  و 
خيار  هذا  يرافق  و  خارجي  صلب 
خارجي  ساتا  صلب  قرص  توصيل 
الموالفين  مدخلي  من  لكل  يوجد   .
منفذ مخرج متزامن . يوجد ايضا كل 
ممكن  و صوت  فيديو  توصيل  منفذ 
: اثنين سكارت ، عناصر و مركبات 
 HDMI فيديو ، مخرج فائق الجودة
  UHF  و يوجد مرمز ، ،  S/PDIF
هوائي  كوابل  عبر  الصورة  الخراج 
مخرج  ايضا  يوجد   . قديم  تلفزيون 
في  نشاهده  ال  ما  هو  و   ،   O/12V
كثير من االحيان االن و لكنه مرحب 
مازالوا  الذين  اولئك  قبل  من  به 

يستخدمونه . 

و حيث ان جهاز االستقبال يعمل 
فان  المعتاد  اقوى من  تشغيل  بنظام 
تشغيله و الحصول على صورة على 
قليال  اطول  وقتا  يستغرق  الشاشة 
حوالي  التمهيد  عملية  تستغرق   .
دقيقتين لالكتمال . يتضمن التمهيد 
ذكي  فيديو  ضبط  معالج  االول 

اعدادات  على  العثور  في  للمساعدة 
ويمكن   ، تباين  و  سطوع  افضل 
العثور على هذه االعدادات في قائمة 
لها مرة  اذا كان هناك حاجة  االعداد 

اخرى في المستقبل . 

القمر  اعداد  يكون  ان  يمكن 
حسب  معقدا  او  بسيطا  الصناعي 
الضبط  يكون  ان  يجب   . حاجتك 
ان  و  الناس  لمعظم  كافيا  البسيط 
من  الخيارات  جميع  على  يحتوي 
مفردة  ضجيج  خفض  وحدة  استخدام 
او الستخدام محوالت دايسك ، محوالت 
تحريك  الطبق و USALS  . يضيف 
الخيارات  من  المزيد  المتقدم  الوضع 
رى عادة ، و التي يمكن ان  تًٌُ التي ال 
تكون ذات فائدة عظيمة لهؤالء الذين 
يملكون مجموعة معقدة من االطباق 
و المحوالت . و حتى اذا لم يكن هذا 
كافيا ، فتتوفر قائمة منفصلة لضبط 
معدات القمر الصناعي و بها المزيد 
لهذه  الدخول  يكون   . الخيارات  من 
القائمة مسبوقا بالرسالة " الرجاء عدم 
تغيير اي من القيم اال اذا كنت تعرف 
تاكيد نصيحة  بال به " ، هذه  تقوم  ما 

فينبغي االستماع لها . 

هو  ليس  القنوات  عن  البحث 
قمر  عن  البحث  استغرق   . االسرع 
يمكن   . دقائق  ثمان  1 حوالي  استرا 
تم  التي  الجديدة  القنوات  ايجاد 
قسم  في  البحث  بعد  عليها  العثور 
هذه  و   ، القنوات  قائمة  من  مستقل 

فكرة لطيفة . 

قليال  القنوات  قائمة  تختلف 
بعض  اختفت  قد  و   ، المعتاد  عن 
بعد  راسي  في  االولية  االرباكات 
فهم  في  الوقت  بعض  استغرقت  ان 
كيف يعمل كل شيء و افضل السبل 
تجميع  يمكن   . منها  لالستفادة 
 ، الصناعي  القمر  حسب  القنوات 

المزود او مجموعة المفضلة . 

تقدما  اكثر  هى  المفضلة  وظيفة 
يمكن   . اخرى  استقبال  اجهزة  عن 
اضافة مجموعات قنوات داخل قائمة 
جهاز  اليها  سيشير  و  المفضلة 
ال  . وحتى  باقة  انها  االستقبال على 
مصطلحات  مع  خلط  هناك  يكون 
االعتيادية  الصناعية  االقمار 
تردد  على  القنوات  من  لمجموعة 
معين ، يمكن ان تكون هذه مجموعة 
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شبكة دليل برنامج الكتروني تقريبا مخفية

قائمة البرنامج

دليل برنامج الكتروني متعدد

مشغل وسائط

مداخل مؤقت

شريط معلومات البرنامج

قائمة االضافات

اعداد القمر الصناعي

خيارات البحث

اعداد معدات القمر الصناعي



More on This Manufacturer
Read TELE-satellite’s Company Report:

AB IPBOX  
Satellite Receiver Manufacturer, Slovakia www.abipbox.com

www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/eng/abipbox.pdf
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للتحرير  قابل  مسمى  تحت  قنوات 
من قبل المستخدم ، مثل موسيقى ، 
رياضة ، الخ . فمن قائمة المزودين 
اضافة  يمكننا  القنوات  قائمة  في 
جميع القنوات من احدى هذه القوائم 
و سوف تظهر بعد ذلك كباقة اخرى 
عقلك  يعتاد  ما  بعد   . المفضلة  من 
فستكون   ، هذه  عمل  كيفية  على 
لعمل  جميل  بشكل  مرنة  طريقة 
هى   ، اخرى  ذكية  اضافة   . االشياء 
جانب  الى  الحالي  البرنامج  اضافة 

قناة في القائمة .  اسم ال

البرنامج  دليل  ان  وجدت 
في  الهاما  اقل  المدمج  االلكتروني 
البداية . يتوفر على الفور وضعين ، 
االول يعطي معلومات حول البرنامج 
المفاتيح  حركة  سماح  مع   ، الحالي 
لبرامج القادمة صفحة كل  لالنتقال ل
مرة .تعرض صفحة دليل  البرنامج 
القنوات  كل  المتعددة  االلكتروني 
لزم  اذا  باقة  ال حسب  مفروزة   –
الحالية  لبرامج  ل االمر – مع عرض 
مفاتيح  اخرى  مرة  و   . المعروضة 

االسهم تمرر القائمة للمستقبل . 

الشبكة  عرض  نمط  فاتني 
الحاجة  عند  خاصة   ، تقليدي  ال
قيود  بسبب  التسجيالت  لتخطيط 

قدرة الموالف . كان هذا حتى وجدت 
اختصار على جهاز التحكم عن بعد 
عنه  اسال  كنت  ما  اعطاني  الذي  و 
الزر  على  الضغط  اختصار  فبينما 
مذكور   2 رقم  ذلك  بعد  و  االزرق 
يعطيني  انه  المستخدم  دليل  في 
من  بدال   ، االنترنت  لراديو  وصول 
االلكتروني  برنامج  دليل  ظهر  ذلك 
الرغم  الشبكة . ممتاز ، على  بنمط 
االنترنت  راديو  االن  اريد  اني  من 

خاصتي المفقود . 

يمكن اضافة االحداث الى المؤقت 
 . االلكتروني  البرنامج  دليل  من 
مسالة  انها   , تسجيل  فالضافة 
بسيطة بالضغط على الزر االخضر 
تتوفر   . االمر  ينتهي  و  مرتين 
خيارات اخرى اذا لزم االمر بدال من 
جهاز  من  الطلب  يمكن   ، التسجيل 
و  البرنامج  الى  الذهاب  االستقبال 
عدم تسجيله . اضافة اخرى لعصر 
الذهاب  خيار  هو  و  الطاقة  وعي 
الطاقة  توفير  نمطي  من  واحد  الى 
، وضع االستعداد او وضع االستعداد 

العميق ، بعد اكتمال الحدث . 

التسجيالت  الى  الوصول  يمكن 
يتم  التي  التسجيالت  قائمة  من 
المخصص  الزر  من  اليها  الوصول 

اعداد الشبكة

عرض  التسجيل
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 . الوسائط  او من مشغل   " ملفات   "
سيشغل مشغل الوسائط اضافة لذلك 
و  االقسام  من  لعدد  الوسائط  ملفات 
  XVID , DIVX AND MP3 منها
الصور  استعراض  ايضا  يمكن  و 
الوسائط  مشغل  ان  تشعر   . ثابتة  ال
لكن  و  االستخدام  في  قليال  صعب 
التحكم  جهاز  على  المساعدة  مفتاح 
عن بعد ياتي في متناول اليد, عندها 
يظهر ما يذكر في ما تحتاج للضغط 

عليه على جهاز التحكم عن بعد .
 

جدا  كبير  شكر  يذهب  ان  يجب 
لتذكرها    IP BOX بوكس  اليبي 
لكنه  و  قياسي  يكون  ان  يجب  شيء 
من  الكثير  في  عنه  التغاضي  تم 
مسجالت الفيديو الشخصية – و هو 
في  البرنامج  يصف  الذي  النص  ان 

1 - التلنت .
الملفات  نقل  بروتوكول  اتصال   -  2

باستخدام فايل زيال.
3 - اعدادات مؤقت واجهة الويب.

4 - واجهة ويب. 
5 - عرض التسجيل باستخدام VlC  عبر 

واجهة الويب
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دليل البرنامج االلكتروني يتم حفظه 
مع التسجيل . 

قد تبطأ القوائم قليال عندما يكون 
هناك تسجيل ، و يظهر رسم صغير 
من التروس تدور في زاوية الشاشة 
الجهاز مشغول . الصبر  لتظهر ان 
انتظار  عند  احيانا  مطلوبا  يكون 
اختفاء هذا ، لكن عندما حصل هذا 
كان صبري هو الشيء الوحيد الذي 
سليمة  تسجيالتي  كانت  و  تضرر 

تماما  . 

جودة الصورة من جهاز االستقبال 
ملفات  بعض  ان  وحتى   ، ممتازة 
افضل  ظهرت  ارشيفي  من    XVID
الى  مستواها  رفع  عند  المعتاد  من 

عرض فائق الجودة . 

خارجية  اقراص  استخدام  يمكن 
الوسائط  وتشغيل   ، ذاكرة  عصي  و 
جودة  بنفس  عمل  االشياء  هذه  من 
ايضا  هزمني   . الداخلي  القرص 
االجهزة  بين  الملفات  نسخ  عملية 
اتمكن  م  ل فانا   . الخاجية  الداخلية و 
لعمل  طريقة  على  العثور  من 
ما  او  ملفات  مدير  فان  لذا   ، ذلك 
اضافاتي  قائمة  على  سيكون  شابه 

الضرورية . 

ظاهريا  المفقودة  الوظيفة  هذه 

  IP BOX ربط  في  اسرع  جعلتني 
منفذ  خالل  من  حاسوبي  بشبكة 
االنترنت . عملية الضبط هي  نفس 
اضافة كمبيوتر – اذا كنت تستخدم 
اكتشاف  يتم  ان  يمكن   ،   DHCP
العنوان و االعدادات بشكل الي . اذا 
 . يدوية  حاجةالعدادات  هناك  كان 
فانها جميعها هنا و انا فخور للقول 
كان  خاصتي  االستقبال  جهاز  بان 
اول  من  الخارجي  م  العال مع  يتصل 
محاولة لي ، و هذا شيء ال يمكنني 
من  مجموعتي  مع  حدوثه  ادعاء 

اجهزة الكمبيوتر . 

من   ، الدليل  في  مذكورا  يكن  لم 
نت  تيلي  من  كل  استخدام  الممكن 
لالتصال  الملفات  نقل  بروتوكول  و 
الحظ  لحسن  االستقبال  جهاز  مع 
جعلني  لالنترنت  سريع  بحث   ،
السر  كلمة  و  المستخدم  اسم  اجد 
االفتراضيتين ، و اال لكانت تجاربي 
تخمين  لعبة  الى  بسرعة  تحولت  قد 
المستخدم  اسم  بالمناسبة   . طويلة 
  ipbox  : المرور  كلمة  و    root  :
الملفات  نقل  بروتوكول  باستخدام  و 
الى  نقل تسجيالتي  قادرا على  كنت 
 ، القياسي  بالنمط  انها  و  الكمبيوتر 
و  بها  التالعب  يمكن  انه  هذا  يعني 
  MPEG تحريرها باستخدام برنامج
البرامج  من  الكثير  تتوفر  و  قياسي 

لقيام بذلك .  المجانية ل

وجود  الجميل  من  سيكون  كان 
جهاز  الى  الملفات  نسخ  وظيفة 
الشبكة  باستخدام  ولكن   ، خارجي 
فهذا يعني انه اذا كانت هناك حاجة 
بدون  بالكل  قيام  ال يمكن   ، لالرشفة 
اشرطة   ، ذاكرة  عصا   ، قرص  اي 
فيديو او اية وسائط اخرى ، يمكنك 
و  تحريرهم   ، الشبكة  عبر  نقلهم 
حتى  و  مطلوب  هو  كما  ترميزهم 
جهاز  الى  اخرى  مرة  ارسالهم 
االستقبال بنسق XVID  لمشاهدتهم 

مرة اخرى . 

متصل  االستقبال  جهاز  كون  مع 
الممكن  من  فانه   ، الخارجي  م  بالعال
اضافة و تحديث البرنامج التشغيلي . 
اسهل طريقة هى عبر قائمة االضافات 
) الملحقات ( . من خالل هذه القائمة 
WWW. بالملقم  االتصال  يتم 
حيث    enigma.satupdate.net
كنت   . االعدادات  و  الملحقات  تتوفر 
محبطا النه كان يتوفر عدد ضئيل من 
ان  نامل  و  العرض  البرامج وقت هذا 
تتوفر المزيد من البرامج في المستقبل 
. مع ذلك كان هناك ملحق لالضافة اال 

و هو واجهة الويب . 

في  االنترنت  من  تحميله  بعد 
الويب  واجهة  فان   ، قصير  وقت 
االتصال  من  اخر  مستوى  تضيف 
تصفح  عند   . الخارجي  م  العال مع 

الخاص  االنترنت  بروتوكول  عنوان 
االستقبال من خالل متصفح  بجهاز 
تطابق  واجهة  يعرض  االنترنت 
يمكن   . االستقبال  جهاز  تصميم 
دليل  و  القنوات  قائمة  رؤية  هنا 
التسجيالت  و  االلكتروني  البرنامج 
المضافة اليه . مع عملية فتح منفذ 
يمكن   ، بك  الخاص  الراوتر  على 
مكان  اي  من  الجهاز  الى  الوصول 
القادمة  عبر االنترنت .لذا في المرة 
عطلة  في  او  العمل  في  كنت  اذا 
مشكلة  فال   ، شيء  تسجيل  ونسيت 
و  لالنترنت  الدخول  عليك  فقط   ،
و   ! هناك  من  شيء  كل  بعمل  تقوم 
حتى ان تفاصيل البرنامج هنا توفر 
على  االفالم  بيانات  لقاعدة  رابطا 
 )  www.imdb.com (  االنترنت

لكل برنامج . 

من  التسجيالت  تحميل  يمكن 
بطريقة  التحميل   -   ts بنسق  هنا 
اسهل من بروتوكول نقل الملفات – 
الحي  تلفزيون  ال بث  يمكن  حتى  و 
 . وسائط  مشغل  الى  التسجيالت  و 
لكن  و  المسجلة  المواد  مع  نجحت 
من  كان  لقد   ، الحي  البث  مع  ليس 
علة  هذا  كان  ما  اذا  القول  الصعب 
جهاز  طرف  من  او   : طرفي  من 

االستقبال 

كما لو ان كل هذا ال يكفي ، حيث 
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على  تحتوي  نافذة  استخدام  يمكن 
الى  للوصول  ظاهري  تحكم  جهاز 
جميع وظائف جهاز االستقبال . بعد 
كل ضغطة على مفتاح ، يتم تحديث 
 (  . العرض  شاشة  على  لقطة  كل 
بدون اي صورة تلفاز ( . بعني هذا 
كامل  تحكم  لك  يكون  ان  يمكن  انه 
مكان  اي  من   ، االستقبال  بجهاز 
اتصال  على  فيه  تحصل  ان  يمكن 
انترنت . تم التفكير في االمن ايضا 
، حيث يمكن تفعيل خاصية كل من 
لزم  اذا    ssl خاصية  و  السر  كلمة 

االمر . 

الخيارات  و  الوظائف  هذه  جميع 
الخيارات  الى  . فقط انظروا  مدهشة 
لتحصلوا  االعداد  قائمة  لقطات  في 
متوفر  هو  ما  عن  فكرة  على 
ليتالئم   -   ipbox جهاز  لتعديل 
الشيء   . الخاصة  تفضيالتك  مع 
طبيعة  هى  بالطبع  اثارة  االكثر 
الوعد  و  لينكس  ل المفتوح  المصدر 
ثالث و  تقدمه الضافات طرف  الذي 
المكان  هو  هذا   . المحسنة  البرامج 

  ipbox فيه  يفشل  او  سينجح  الذي 
بوظيفة  المستخدم  دليل  يقوم   .
جميع  تلخيص  في  ما  نوعا  جيدة 
الوظائف االساسية لجهاز االستقبال 
و  بترقية  تقوم  كيف  ويخبرك   ،
و  خفايا  لكن  و   ، البرنامج  اضافة 
مساس  بدون  يقيت  لينكس  ال اسرار 
االستقبال  جهاز  يناشد  وسوف   .
على  الحصول  يريدون  الذين  اولئك 
قدرة  استغالل  طريق  عن  شيء  كل 
سيكون  ماذا   ، اذا   ، التشغيل  نظام 
في  االستقبال  جهاز  لجعل  مطلوبا 
الذي يستحقه و هذا سيكون  النجاح 
التوجيه  و  البرامج االضافية  بتوفير 
ان   . استخدامها  و  تثبيتها  لكيفية 
الوصول  تم  الذي  البرامج  مستودع 
هو  االستقبال  جهاز  قبل  من  اليه 
كتابة  وقت  في  و  لفارغ  ل اقرب 
يلة  التقرير كانت تتوفر معلومات قل
على    IPBOX بجهاز  تتعلق  جدا 
 . المستقلة  المواقع  على  االنترنت 
االيام  هى  هذه  الحال  بطبيعة  لكن 
ظهر  قد  الجهاز  ان  حيث   ، االولى 

حديثا في السوق . 

استقبال  اجهزة  هناك 
انيجما  برنامج  تستخدم  اخرى 
2ENIGMA2   و هناك تطبيقات 
و بعض البرامج تتوفر لهذه االجهزة 
على االنترنت . ربما يمكن استخدام 
بعض هذه او تعديلها لالستخدام مع 

بالنسبة   ، الواقع  في   .   IPBOX
تستخدم  اخرى  استقبال  الجهزة 
نظام  استخدام  يمكن   ، لينكس  نظام 
بميزات  تشغيل كامل معدل متوفر  
االمثلة  احدا   . البه  مضافة  اضافية 
لبث  انتقاد  البحث  خالل  وجدت   ،
الذي  االروبي  الصناعية  االقمار 
وهو  عديدة  لسنوات  به  اقوم  كنت 
الكتروني  برامج  دليل  توفر  عدم 
وقنوات    BBC قناة  ل ايام  لسبعة 
 ASTRA 2 اخرى على قمر استرا
االستقبال  اجهزة  عن  بعيدا  هذا    2
حيث  سات  فري  و  بسكاي  الخاصة 
قناة  ل كمشاهد   . الوظيفة  هذه  تتوفر 
قابلة  هذه  تكون  ان  احب    BBC
قد    IP BOX قبل  من  لالستخدام 
من  شيء  اي  تثبيت  من  قلقا  اكون 
مخصصا  يكن  لم  الذي  القبيل  هذا 
مخصصا  يكون  او  الجهاز  لهذا 
تحتاج  ما  لعل   . التشغيل  لنظام 
اليه هو " دليل االستخدام " لمعرفة 
انيجما  الحصول على كل شيء من 
اكثر  م  التعل على  يتوجب  ربما   ،  2

قليال و البدء في الكتابة . 

ان دليل المستخدم الخاص بجهاز 
ترشد  الدعم  موقع  و    IP BOX
و  مستقلة  مواقع  الى  المستخدم 
برامج و دعم  للعثور على  منتديات 
المواقع  هذه  تظهر  ان  نرجو  لذا   .
تجربة  يحبون  الذين  الولئك  قريبا 

وجود  مع   . الجهاز  هذا  تحسين  و 
ما  كل  فان  المتاحة  القوة  هذه  كل 
توفر  من  جيد  مستوى  هو  يحتاجه 
لتمكين مستخدميه  البرامج  الدعم و 
 . الكاملة  امكاناته  استغالل  من 
تحدي    IP BOX جهاز  سيكون 
حقيقي الجهزة االستقبال التي تعمل 
في  يا  حال المتوفرة  لينكس  بنظام 

السوق . 

ذكية  بقوائم  قوي  استقبال  جهاز 
قائمة   ، الذكي  مظهره  مع  تتماشى 
صورة  نوعية  و  تهزم  ال  وظائف 
عظيمة . خيارات الضبط هى االكثر 
نظام   . تتمناه  ان  يمكن  لما  شموال 
البرنامج  دليل  مع  الذكي  المفضلة 
ربما   ( النمط  الثالثي  االلكتروني 
خلف  المختفي  ذلك  فائدة  االكثر 
يجعل   ) مفضلة  قائمة  اختصار 
المستخدمين  يرضي  جهازا  هذا  من 
المستخدمين  و  المتمرسين 
عليه  التعرف  ان   . االعتياديين 
الحاد  م  التعل منحنى  تسلق  يتطلب 
االستقبال  اجهزة  من  اكبر  بصورة 

االخرى ، و لكنه يستحق الجهد . 
 

بعد  سيكون  استنتاج  افضل  لعل 
اسبوعين  او  الجهاز السبوع  اختبار 
القيام  يمكنه  التعود على ما  ، وبعد 
به و ما ال يمكنه ، فهل سارغب ان 

يكون لي جهاز خاص بي ؟ 



DATA
TECHNICAL

Distributor AB IPBox s.r.o., M. Razusa 4795/34, 955 01 Topoľčany, 
 Slovak Republic

Tel. +421 38 5362 667

Website www.abipbox.com

Model 9900HD

Function Twin  Multimedia Receiver

SCPC compatible Yes

USALS Yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

Scart connectors 2

Symbol rates  QPSK – up to 45000
  QPSK – up to 36000
  8PSK – up to 30000

MPEG2 modes MPEG-2, MPEG-4, H.264

Audio outputs 2 )left & right(

Video outputs Composite, Component, HDMI

Resolutions 720x576 )PAL(. 720x480 )NTSC( 1080i, 720p, 480i, 480p

UHF output Yes

0/12 volt output Yes

Digital audio output S/PDIF

EPG Yes

C/Ku-band compatible Yes

Power supply 100-240V AC

Common interface 2 PCMCIA

Card slots 2

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active with Recording 48 W 35 W 0.72
StandBy 16 W   6 W 0.37

Andy Middleton
TELE-satellite

Test Center
UK
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رأي احد الخبراء 
+

ال  الضافات  الجهاز  يفتح  لينكس  التشغيل  نظام 
منتهية . 

الوصول عن بعد عبر االنترنت . 
بواسطة  االلكتروني  البرنامج  دليل  تسجيل  يتم 

مسجل الفيديو الشخصي 
ثالثة مستويات لدليل البرنامج االلكتروني .

-
ياخذ وقتا طويال في التحميل . 

يتوجب اضافة ضوء عرض .


