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Mediální 
Temelín

HDTV satelitní a multimediální přijímač 

AB IPBox 9900HD

V předchozím vydání TELE-satelitu (08-09/2010) jsme přinesli reportáž 
o  AB IPBoxu, novém výrobci satelitních přijímačů ze Slovenska. V rukou 
nyní máme jejich vlajkovou loď, model AB IPBox 9900HD Plus. Tento 
dvou-tunerový model je dodáván se dvěma DVB-S2 tunery. Dostupný 
je také model 9900HD, který je identický s výjimkou možnosti výběru 
druhého tuneru z DVB-S, DVB-C (kabelový) nebo DVB-T (pozemní). 
Všechny přijímače IPBox z tohoto sortimentu běží na Enigma2 HD – což 
je verze otevřeného operačního systému Linux. Prakticky se tak jedná 
o specializovaný satelitní signály přijímající počítač ve skříni o velikosti 
přijímače. Objem funkcí a dostupných možností je obrovský a příslib 
dodatečných zásuvných modulů a pluginů jej činí skutečně výjimečným 
pro ty, kteří si svůj zážitek rádi upraví a rozšíří.

AB IPBox 9900HD
Velmi výkonný satelitní a multimediální přijímač s nekonečnými možnostmi
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Námi testovaný vzorek byl 
dodán v bílém provedení, což 
byla oproti obvyklé černé 
nebo stříbrné vítaná změna. 
Přední panel je navíc dekoro-
ván stylizovaným floristickým 
motivem, díky němuž jed-
noznačně vystupuje z davu. 
Osobně si myslím, že by to 
mohly být chryzantémy, ale 
neberte mě za slovo. K dispo-
zici je stejně tak dobře vypa-
dající černá varianta.

Na předním panelu jsou 
pod displejem tlačítka nutná 
k základním úkonům. Displej 
je ve skutečnosti velmi jasný, 
dost na to, aby se od něj v 
setmělé místnosti linula mod-
rozelená záře. Po sledování 
TV v šeru s přijímačem pod 
televizorem by jedna z prv-
ních věcí, které bych začal 
hledat, aplikace na ztmavení 
tohoto displeje. Mohlo by to 
být rozptylující. Další alter-
nativou, ačkoli ne tak ele-
gantní by bylo, ostatně učinil 
jsem tak také, postavit před 
displej obal od DVD!

najít nejlepší nastavení jasu 
a kontrastu; tuto položku je 
nicméně možné najít menu 
nastavení, pokud bude někdy 
v budoucnu zapotřebí.

Satelitní nastavení může 
být tak jednoduché nebo tak 
komplikované, jak jen budete 
chtít. „Jednoduché“ nastavení 
by mohlo většině lidí vyho-
vovat a obsahuje všechny 
možnosti od použití jednodu-
chého LNB až po DiSEqC pře-
pínače, pozicionéry a USALS. 
„Rozšířený“ režim přidává 
navíc mnoho možností, které 
nejsou běžně k vidění, což by 
mohl být pro majitele kom-
plikované sestavy parabol a 
přepínačů skvělý pomocník. 
A pokud ani toto nestačí, 
existuje ještě oddělené menu 
„nastavení satelitního příslu-
šenství“ nabízející ještě více 
možností. Vstup do tohoto 
menu předchází zpráva „pro-
síme neměňte žádné hod-
noty, pokud nevíte k čemu 
slouží!“ a ta by rozhodně 
měla být vyslyšena. 

Vyhledávání kanálů nepatří 
k nejrychlejším. Skenování 
ASTRA 1 zabralo přibližně 
osm minut. Nově nalezené 
kanály lze najít v separátní 
sekci seznamu kanálů, což je 
dobrý nápad.

Seznam kanálů se od těch 
obvyklých poněkud liší a 
prvotní drbání se na hlavě 
odeznělo poté, co jsem si 
vzal nějaký čas na to, jak to 
celé funguje a jak to celé co 
nejlépe používat. Kanály lze 
seskupovat podle satelitu, 
poskytovatele nebo oblíbe-
ných skupin.

Funkce oblíbených kanálů 
je oproti jiným přijímačům 
pokročilejší. Uvnitř seznamů 
oblíbených lze přidávat sku-
piny kanálů, čemuž přijí-
mač říká „pugét“. Nebuďte 
zmateni obvyklým použitím 
významu skupina kanálů 
na transpondéru v sate-
litní branži, toto může být 
skupina kanálů pod uživa-
telem editovaným názvem, 

Pod přední krytkou jsou 
dva sloty pro CAM moduly, 
dvě čtečky karet Conax a 
USB port. Je zde ještě jeden 
USB port na zadní straně, ten 
je tak lépe umístěn napří-
klad pro připojení externího 
pevného disku a dobře tak 
doplňuje možnost připojení 
SATA zařízení. Každý ze dvou 
tunerů disponuje odpovída-
jící smyčkou na výstup. Navíc 
jsou zde snad všechny možné 
audio a video konektory: dva 
SCARTy, kompozitní a kom-
ponentní video, HDMI, S/PDIF 
a UHF modulátor k napumpo-
vání obrazu skrze staré dobré 
anténní TV kabely. Dále je 
zde také 0/12V výstup, v 
moderních dobách nepříliš 
častý, avšak pro jeho aktivní 
uživatele velmi vítaný.

Jelikož přijímač běží na 
výkonnějším systému než je 
obvyklé, zapnutí přístroje a 
zobrazení kanálu trvá trochu 
déle. Proces nabíhání zabere 
celkem přibližně dvě minuty. 
První start obsahuje chyt-
rého průvodce nastavením 
obrazu, který vám pomůže 
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jako například hudba, sport 
atd. Ze seznamu poskyto-
vatelů v seznamu kanálů 
můžeme přidat všechny sta-
nice od jednoho z nich a ty 
se následně objeví jako další 
„pugét“ oblíbených. Jakmile 
si váš mozek zvykne na to, 
jak to celé funguje zjistíte, že 
se jedná o nesmírně pružný 
systém provádění úkonů. 
Dalším chytrým bonusem je 
zobrazení názvu aktuálního 
pořadu vedle názvu stanice v 
seznamu.

Vestavěné EPG se mi nej-
prve zdálo být poněkud 
méně objevné. Ihned jsou 
dostupné dva režimy, první 
poskytuje informace pouze o 
aktuálním pořadu s možností 
posunu pomocí kurzorových 
tlačítek k pořadům následu-
jícím v daný moment vždy 
o stránku. Naopak stránka 
s multi EPG ukáže všechny 
kanály – filtrované v případě 
potřeby podle „pugétů“ -  kde 
jsou zobrazeny všechny aktu-
ální pořady. Opět kurzorová 
tlačítka posouvají seznam 
do budoucna. Postrádal jsem 
klasické zobrazení do mřížky, 
zvláště ve chvíli, kdy jsem 

si naplánovat nahrávky na 
pomezí kapacity tuneru. Bylo 
tomu tak do té doby, než 
jsem na dálkovém ovladači 
objevil tlačítko, jehož stisk-
nutím jsem dosáhl požado-
vaného cíle. Zatímco zkratka, 
vedoucí přes dvojité stisk-
nutí modrého tlačítka měla 
dle manuálu vést k inter-
netovému rádiu, zobrazila 
se místo něj mřížka s EPG! 
Super, ale teď chci zpátky 
také svoje internetové rádio!

Z EPG lze zadávat události 
do časovače. Přidání události 
je pouze otázka jednodu-
chého stisku tlačítka zelená-
-zelená a je to. V případě 
potřeby jsou k dispozici i 
další možnosti – mimo nahrá-
vání, přijímači lze například 
říci, aby se na kanál pouze 
přepnul a nenahrával. Bonu-
sovým doplňkem v naší ener-
geticky uvědomělé době je 
možnost přechodu do jed-
noho ze dvou úsporných 
režimů, pohotovostního a 
deep stand-by, po skončení 
dané události.

K nahrávkám lze přistupo-
vat ze seznamu nahrávek, 

Nastavení sítě  

Přehrávání záznamu  
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který je dostupný skrze tla-
čítko „soubory“ nebo medi-
ální přehrávač. Ten druhý 
zvládne také přehrát multi-
mediální soubory v nejrůz-
nějších formátech včetně 
Xvid, DivX a MP3. Zobrazovat 
lze i fotografie. Přehrávač 
se na použití jevil poměrně 
obtížně, avšak po ruce zde 
bylo tlačítko na dálkovém 
ovladači Help, které připo-
mnělo, co má být kde zmáčk-
nuto.

Jedno velké „díky“ by si 
IPBox zasloužil za něco, co by 
u PVR mělo být standardem, 
avšak je tvrdošíjně opomí-
jeno – text s popisem pořadu 
z EPG je ukládán společně s 
nahrávkou.

1. Telnet
2. FTP připojení k přijímači za 
pomoci Filezilla
3. Webové rozhraní nastavení 
časovače
4. Webové rozhraní
5. Přehrávání záznamu ve VLC 
playeru přes webové rozhraní
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Meny se někdy v průběhu 
nahrávání zpomalila, v rohu 
obrazovky se zobrazila ikona 
s rotujícími ozubenými koly 
připomínající, že přijímač je 
zaneprázdněn. Než toto zmi-
zelo, bylo občas zapotřebí 
trochu trpělivosti, avšak má 
trpělivost bylo při zobra-
zení tohoto symbolu jediná 
dotčená, samotné nahrávky 
to absolutně nijak neovliv-
nilo. 

Kvalita obrazu přijímače je 
špičková, dokonce některé 
náhodně vybrané Xvid sou-
bory z mého archivu vypa-
daly lépe než obvykle po 
upscalování na HD displej.

Lze používat externí média 
a USB klíčenky a přehrá-
vání z těchto disků funguje 
stejně dobře jako z toho 
interního. Kopírování sou-
borů mezi interními a vněj-
šími zařízeními mne však 
porazilo. Zkrátka jsem nena-
šel způsob, jak na to. Takže 
plugin se správce souborů 

nebo něco podobného by 
také našlo své místo na 
mém seznamu nezbytných 
doplňků.

Tato zjevně chybějící 
funkce mě nicméně dotla-
čila k urychlenému připojení 
IPBoxu k mé počítačové síti 
skrze Ethernetový port. Jeho 
nastavení je stejné, jako 
přidávání počítače – pokud 
používáte DHCP, nastavení 
a adresa se objeví automa-
ticky. Pokud jsou nutná ruční 
nastavení, jsou zde všechna 
k dispozici  a já mohu hrdě 
prohlásit, že můj přijímač 
čile komunikoval s okolím na 
první pokus, což je něco, čím 
se rozhodně nemohu pochlu-
bit u mé soustavy počítačů.

Ačkoli to není zmíněno v 
manuálu, je možné používat 
ke komunikaci s přijímačem 
jak Telnet tak FTP. S pomocí 
rychlého vyhledání na Inter-
netu jsem si našel defaultní 
uživatelské jméno a heslo, 
jinak by se mé experimenty 

rychle přeměnily na dlou-
hou hru na hádanou. Mimo-
chodem, uživatelské jméno 
je: root, heslo: ipbox. Za 
použití FTP jsem byl scho-
pen přesunout nahrávky do 
počítače. Ukládány jsou ve 
standardním formátu .ts což 
znamená, že s nimi lze mani-
pulovat a editovat za použití 
běžného MPEG software. K 
tomu je k dispozici řada free-
ware programů.

Bývalo by bylo hezké, mít 
k dispozici jednoduchou 
funkci kopírování souborů na 
externí disk, avšak použití 
sítě znamená, že archivaci je 
možné provést bez různých 
disků, klíčenek, video kazet 
nebo jiných médií. Přenést 
je po síti, upravit a uložit v 
potřebném formátu, dokonce 
je odeslat zpět do přijímače 
ve formátu Xvid a zvonu je 
sledovat. To vše fungovalo 
velmi dobře.

S přijímačem připojeným 
k okolnímu světu je možné 
doplnit a aktualizovat jeho 
software. Nejjednodušší 
cesta vede skrze menu Plu-
giny. To se připojí k serveru 
www.enigma.satupdate.net, 
kde jsou dostupné pluginy a 
setingy. Poněkud mě znepo-

kojilo, že v době psaní této 
recenze bylo dostupno jen 
velmi málo softwaru, snad se 
to v budoucnu zlepší. Byl zde 
však ke stažení jeden klenot 
– webové rozhraní.

Po téměř okamžité instalaci 
ze serveru, přidává webové 
rozhraní další úroveň pro 
komunikaci z okolního světa. 
Prohlížení IP adresy z webo-
vého prohlížeče přináší roz-
hraní podobné tomu, které je 
v přijímači. Lze zde zobrazo-
vat seznam kanálů a EPG a 
pořizovat nahrávky. S drob-
ným směrováním portů na 
vašem routeru lze k tomuto 
pak přistupovat odkudkoli 
na Internetu. Takže pokud si 
příště v práci nebo na dovo-
lené vzpomenete, že jste 
zapomněli něco nahrát, není 
problém – stačí jít na Inter-
net a udělat vše nezbytné 
odtud! Detaily pořadů zde 
dokonce ke každému posky-
tují odkaz na Internetovou 
filmovou databázi (www.
imdb.com).

Lze odtud také stahovat 
nahrávky ve formátu .ts – 
ještě jednodušší, než moje 
metoda s FTP – a živé vysí-
lání TV lze dokonce streamo-
vat do přehrávače. Já jsem 
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uspěl s nahraným materiá-
lem, ale nikoli s živým vysí-
láním, zda se jedná o chybu 
na mé straně nebo na straně 
přijímače nelze s určitostí 
říci.

Pokud ani to nestačí, lze 
použít okno s virtuálním 
dálkovým ovladačem a při-
stupovat tak ke všem funk-
cím přijímače. Po každém 
stisku tlačítka se na obra-
zovce obnoví obrázek OSD 
(bez zobrazení TV vysílání). 
To znamená, že můžete svůj 
přijímač plně ovládat odkud-
koli s připojením k Internetu. 
Bylo myšleno také na bezpeč-
nost, v případě potřeby lze 
zapnout jak ochranu heslem, 
tak SSL.

Všechny tyto funkce a 
možnosti jsou úžasné. Stačí 
se podívat na možnosti v 
menu Nastavení na obráz-
cích, a udělat si tak obrá-
zek o tom, co vše možné 
na IPBoxu upravit a změnit 
tak, aby odpovídal vaším 
představám. Nejzajímavější 
je samozřejmě otevřenost 
samotného Linuxu a příslib 
doplňků a dalšího software 
od třetích stran. A tady IPBox 
buď uspěje, nebo prohraje. 
Manuál odvádí docela dobrou 

práci ve shrnutí všech funkcí 
běžného satelitního přijí-
mače a popisuje, jak aktua-
lizovat a doplňovat software, 
ale záhady a spletitosti 
Linuxu zůstávají nedotknuty. 
Přijímač bude zvláště půso-
bivým pro ty, kteří budou s 
tohoto operačního systému 
vytěžit absolutní maximum. 
Takže co rozhodne o úspěchu 
tohoto zařízení bude dostup-
nost doplňujícího software 
a navedení na to, jak jej 
instalovat a používat. Repo-
zitáře, přístupné z přijímače 
jsou téměř prázdné a době 
tvorby této recenze se na 
nezávislých webových strán-
kách objevilo pouze velmi 
málo specifikací o IPBoxu. 
Jsme však samozřejmě na 
začátku, přijímač se teprve 
objevil na trhu.

I jiné přijímače také pou-
žívají software a aplikace 
Enigma2 a software pro ně je 
již na trhu dostupný. Možná 
některé by mohl být upra-
veny pro použití na IPBoxu. 
Ve skutečnosti jsou pro jiné 
přijímače používající Linux 
dostupné celé upravené ope-
rační systémy s přidanými 
extra funkcemi. Na jeden pří-
klad jsem narazil, když jsem 
zkoumal i zodpovězenou kri-

tiku evropského satelitního 
vysílání, kterou jsem hovořím 
již několik let – nedostupnost 
7denního EPG pro BBC a další 
kanály na ASTRA2 mimo 
vlastní přijímače Sky a Free-
sat jednoduchým doplněním 
této funkce. Jakožto divák 
BBC bych skutečně uvítal, mít 
tuto funkcionalitu na IPBoxu. 
Nicméně obával bych se 
instalace něčeho, co nebylo 
původně určeno speciálně 
pro tento přijímač nebo verzi 
operačního systému. Možná 
potřebujeme „návod pro hlu-
páky“ na to, jak dostat maxi-
mum z IPBoxu založeného 
na Enigma2 … a možná bych 
se měl ještě něco naučit a 
napsat ho!

Manuál k IPBoxu a webová 
stránka s podporou odka-
zují pro software a podporu 
na nezávislé stránky a fóra. 
Doufejme tedy, že se tyto 
stránky již brzy objeví pro 
ty, kteří by rádi experimen-
tovali vylepšili svůj přijímač. 
S takto výkonným základem 
je zapotřebí pouze kvalitní 
podpora a dostupnost soft-
ware, aby bylo uživatelům 
umožněno využít jeho plný 
potenciál. IPBox bude pro již 
trže dostupné přijímače sku-
tečným vyzyvatelem. 

Jedná se o výkonný přijí-
mač s chytrými menu dopl-
ňujícími jeho chytrý design, 
nepřekonatelnou nabídkou 
funkcí a skvělou kvalitou 
obrazu. Možnosti nastavení 
jsou ty nejúplnější, jaké jste 
si mohli přát. Chytrý systém 
oblíbených stanic společně 
se třemi režimy EPG (ten 
možná neužitečnější je scho-
ván za zvláštním menu) činí 
toto zařízení uspokojivým jak 
pro náročné, tak pro občasné 
diváky. Nutno počítat se str-
mější křivkou učení se, na 
rozdíl od jiných přijímačů, 
avšak ta námaha za to sku-
tečně stojí. 

Nebyl by však nejvíce vypo-
vídající závěr  ten, zda bych 
si po jedno- až dvoutýdenním 
testování, po té, co jsem si 
zvykl na to, co umí a co ne,  
tento přijímač sám ponechal? 
Upřímně mohu říci, že bych 
moc rád měl jeden doma.



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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+
Operační systém Linux otevírá zařízení neko-

nečnému počtu doplňků
Sofistikovaná paměť na stanice
Vzdálený přístup přes Internet
EPG je nahráváno s PVR
Tři úrovně EPG

-
Bootování trvá příliš dlouho
Mělo by být přidáno ztmavení displeje

Názor experta


