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מקלט לוויין באיכות HDTV ומרכז מולטימדיה

AB IPBox 9900HD
מרכז מולטימדיה

בגיליון קודם של  מגזין  TELE-satellite   )08-09/2010(סקרנו מקלט מתוצרתה 
של חברת  AB IPBox, יצרנית מקלטים חדשה מסלובקיה. עתה הגיע לידינו דגם 

ספינת הדגל  של חברת  AB IPBox, דגם ה-  AB IPBox 9900HD Plus. מקלט 
זה כפול הטיונר כולל שני טיונרים מסוג  DVB-S2 לקליטת שידורי לוויין. בנוסף לו 

קיים דגם אחר של 9900HD שהוא זהה, מלבד היכולת להתקין טיונר שני מסוג  
DVB-S, או מסוג  DVB-C לקליטת שידורי כבלים,  או מסוג  DVB-T  לקליטת שידורי 

 Enigma2  מריצים אתIPBox   טלוויזיה דיגיטלית קרקעית. כל המקלטים ממשפחת
HD – גרסה ייעודית של מערכת ההפעלה לינוקס בקוד פתוח. כך שלמעשה בידינו 

מחשב ייעודי לקליטת שידורי לוויין במארז של מקלט שידורי לוויין. כמות הפונקציות 
והאפשרויות הזמינות במכשיר זה היא מדהימה, והיכולת להוסיף הרחבות ותוספים 
תקסום ללא ספק לאלו מביניכם המתעניינים להתנסות בהרחבת האפשרויות מעבר 

ליכולותיו הבסיסיות של המכשיר.

AB IPBox 9900HD
מקלט לוויין ומולטימדיה בעל יכולות נרחבות 

ומגוון רב של אפשרויות
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הדגם שנשלח לבדיקתנו כלל 
שינוי  מטאלי,  לבן  בצבע  מארז 
השחור  לגווניי  ביחס  מרענן 
הפאנל  הנפוצים.  והאפור 
פרחונית  בדוגמה  עוטר  הקדמי 
מבליטה  היא  שאף  מסוגננת, 
את השוני בצורתו החיצונית של 
נדמה  למקובל.  ביחס  המכשיר 
חרצית,  בפרחי  שמדובר  לי 
במילה  אותי  נא תתפסו  אל  אך 
גרסה  גם  קיימת  זה.  בעניין 
שחור.  בצבעי  המכשיר  של 
לתצוגה  מתחת  הקדמי  בפאנל 

הנדר הכפתורים  כל  גקקבעו 
השוטף.   תפעולו  לצורך  שים 
תצוגת המכשיר מוארת וברורה 
למדי, עד כדי כך שהיא בוהקת 
בצבע ירוק \ כחול בחדר חשוך. 
צפייה ממושכת בתוכנית  לאחר 
עשויה  חשוך  בחדר  טלוויזיה 
המכשיר  תצוגת  של  בהירותה 
דרך  לחפש  וחשבתי  להפריע, 
נאלצתי  לבסוף  אותה.  לעמעם 
פשוט  באמצעי  להשתמש 
 DVD מארז  לפניה  ולהציב 
כיסוי  לשם  שמצאתי  כלשהו 

התאורה המטרידה.

מתחת לפאנל הקדמי מצויות 
שני   ,  CI לכרטיסי  כניסות  שתי 
חכמים  קידוד  לכרטיסי  חריצים 
שקע  וכן   Conax בשיטת   
מצוי  נוסף   USB שקע    .USB

מתאים  והוא  המכשיר  מאחורי 
דיסק  של  מסודר  לחיבור  יותר 
ישנה  ובנוסף  חיצוני,  קשיח 
קשיח  דיסק  לחיבור  אפשרות 
אחד  לכל   .  SATA מסוג  חיצוני 
מן הטיונרים הקבועים במכשיר 
נוספה גם אפשרות חיבור חיצוני 

 .loopthrough

חיבור  כל  נמצא  במכשיר 
שני  ווידאו:  אודיו  של  אפשרי 
חיבורי   ,SCART חיבורי  
compositeו-   מסוג   וידיאו 
  HDMI, חיבור    ,component
UHF מודולטור   S/PDIFואף 
השידור  את  להזרים  המאפשר 
טלוויזיה  למכשיר  המתקבל 
ישנה  כניסת האנטנה.  דרך  ישן 
 0/12V ישר   מתח  יציאת  גם 
שאותה נדיר למצוא בימינו, אך 
ישן  לווייני  ציוד  לבעלי  תסייע 

יותר. 

מערכת  מריץ  והמכשיר  היות 
הפעלה מלאה יותר, נדרש פרק 
מרגע  ממושך  יותר  מעט  זמן 
הדלקתו ועד לקבלת תמונה על 

גבי המסך. 

תהליך אתחול המכשיר אורך 
כשתי דקות עד להשלמתו. בעת 
האתחול הראשוני של המכשיר 
של  חכם  תהליך  גם  מתבצע 

כיווני וידאו בעזרת אשף,  לצורך 
הבהירות  של  המיטבי  כיוונם 
על  לחזור  ניתן  והקונטרסט. 
פניה  ידי  על  בעתיד  זה  תהליך 
ה-   בתפריט  המתאימה  לכניסה 

 .setup

כיוון  setup ללוויין הרצוי יכול  
מורכב  או  למדי  פשוט  להיות 
בה  הדרך  פי  על  וזאת  לביצוע, 
שנבחר.  הדרך הפשוטה אמורה 
המשתמשים  לרוב  להספיק 
 LNB רכיב  נתוני  קביעת  לצורך 
 ,DiSEqC ה-   מתג  וכיוון  בודד 
positionersוהגג ה-  את   ככן 
 .USALS תקן   פי  על  דרות 
יותר  והמורכבת  הארוכה  הדרך 

אפש של  רחב  מגוון  גווסיפה 
שאינן  כמה  ביניהן   , כיוון  רויות 

גגגרתיות, ותשמש את מי שבר
של  מסועפת  מערכת  שותם 
וסדרת  לווייניות  קליטה  צלחות 
ושליטה.  בקרה  ואביזרי  מתגים 
נוספים  בכיוונים  גם  די  אין  אם 

האפש עליהם  נוספו  גללה, 
התפריט   בתת  המצויות  רויות 
 .Satellite Equipment Setup
זה  תפריט  לתת  הכניסה  בעת 
"אנא  בסגנון  אזהרה   מופיעה 
אל תשנו דבר בתפריט זה אלא 
אם אתם יודעים בברור מה אתם 
שכדאי  עצה  אכן  וזו  עושים!" 

בהחלט להטות אליה אוזן. 
אינו  הערוצים  איתור  תהליך 
הערוצים  סריקת  המהירים.  מן 
 ASTRA מהלוויין   המשודרים 
הערוג דקות.  כשמונה  1אורכת 

לאחר  שאותרו  החדשים  צים 
בחלק  ימוקמו  הסריקה  סיום 
אכן  הערוצים.  ברשימת  נפרד 
רשימת  מבנה  מוצלח.   רעיון 
ולאחר  שגרתי,  איננו  הערוצים 
נדרשה  הראשונית  התהייה 
מעט מחשבה מצידי בכדי להבין 
להפיק  ואיך  עובד  העסק  כיצד 

את המרב משיטה זו. 

הערוצים  את  לקבץ  ניתן 
משדר,  לוויין  פי  על  ברשימות 
או  התוכן  ספק  פי  על  או  
ערוצים  ברשימת  אותם  לכלול 
יישום   .favorites מועדפים  
מתקדם   favourites  - רשימת 
במקלטים  לנהוג  ביחס  יותר 
עצמה  הרשימה  בתוך  אחרים. 
לתת  ערוצים  מספר  לקבץ  ניתן 
קבוצת  לקיבוץ  בדומה  קבוצות 
ניתן  bouquetבלוויין.  ערוצי  
שמקורם  ערוצים  יחדיו  לקבץ 
לקבצם  או  טרנספונדר,  באותו 
עריכת  תוך  עניין  קבוצת  לפי 
ערוצי  כגון  הערוצים  שמות 
וכיוצא  ספורט  ערוצי  מוסיקה, 
לבחור  קיימת אפשרות  באלה.  
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תפריט ה- EPG שהוחבא ונמצא

רשימת תוכניות

תצוגת  EPG מורחבת 

נגן המדיה

תזמון טיימר

פס המידע על התוכניות

תפריט תוספי תוכנה

כיוון ללוויין הרצוי

אפשרויות סריקה

כיוון הציוד הלווייני הנלווה
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ספקי   של  רשימה   מתוך  ספק 
אחת  בבת  לכלול   ואז    , תוכן 
שמקורם  הערוצים  כל  את 
באותו ספק כתת קבוצה. מרגע 
עריכת  של  זו  לדרך  שתתרגלו 
רשימת הערוצים, תוכלו ליהנות 
מגמישותה של השיטה. תוספת 
רצויה נוספת היא ההדגשה של 
המופיע  כעת  הנצפית  התוכנית 

בצד  רשימת הערוצים.

הראשוג   EPG ה-  צצוגת 
חדשנית  לי  נראתה  לא  נית 
צורות  שתי  קיימות  במיוחד. 
פרטים  מראה  האחת  תצוגה: 
המשודרת  התוכנית  בדבר 

האפש בתוספת  בלבד,  געעת 
רות לנוע בעזרת מקשי החיצים 
תוכנית  פרטי  ולהציג  בשלט 
פעם.  בכל  בודד  דף   , עתידיות 
דפים,  מרובת  תצוגה  ישנה  וכן 
התוכנית  פרטי  את  המציגה 
כשהתוכנית  הערוצים  בכל 
זו  רשימה  מודגשת.  הנוכחית 
המועדפים  לערוצים  לסנן  ניתן 
למעלה.   כבר  שתוארה  בדרך 
גם כאן הדפדוף לעבר תוכניות 
מקשי  בעזרת  אפשרי  עתידיות 

החיצים שבשלט.

לי  חסרה  ראשוני  במבט 
הטבלאית  התצוגה  אפשרות 
שהיא   ,EPG ה-  נתוני  של 
הצורך  בשל  במיוחד  שימושית 
לתזמן הקלטות עתידיות  לאור 

מגבלת שני הטיונרים העומדים 
עד  זאת  כל  המקלט.   לרשות 
אשר מצאתי קיצור דרך בעזרת 
שסיפק  השלט  ממקשי  אחד 
שחיפשתי.  מה  את  בדיוק  לי 
למשתמש  שבמדריך  בעוד 
הכחול  המקש  לחיצת  כי  נטען 
בשלט ולאחריו הספרה 2 תציג 
המשודרים  רדיו  ערוצי  רשימת 
המקשים  לחיצת   באינטרנט, 
בסדר זה גרמה להופעת תצוגת 
עלי.  המועדף  בפורמט    EPG
הקלטה  לתזמן  קל  זו  מתצוגה 
מערוץ  מבוקשת  תוכנית  של 
הרצויה  התוכנית  בחירת  רצוי. 
ולחיצה כפולה על המקש הירוק 
עתידית  הקלטה  תתזמן  בשלט 
זו. ישנה גם אפשרות נופת, על 
פיה ידלג המקלט לערוץ הנבחר 

גששעה היעודה ויציג את התוכ
הקלטתה.  ללא  המבוקשת  נית 
את  תואמת  נוספת  אפשרות 

גוופנת החיסכון באנרגיה המא
פיינת את תקופתנו, ומציעה לנו 
 standby   לבחור מעבר למצב
או למצב  deep standbyלאחר 

סיום התוכנית הנבחרת.

תוכ להקלטות  להגיע  גייתן 
בעזרת  בעבר  שבוצעו  ניות 
גישה לתת תפריט   filesלאחר 
או  זה,  בשם  המקש  לחיצת 
מסוגל  הנגן  המדיה.  נגן  מתוך 
 Xvid,   לנגן קבצים בפורמטים
DivX ו-MP3. אפשר גם לצפות 

ניגון תוכנית  שהוקלטה

Network setup
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אינה  הנגן  הפעלת  בתצלומים. 
נחלץ  כאן  אולם  פשוטה  לגמרי 
לעזרתנו מקש ה-  Helpבשלט, 
ברורות  תפעול  הוראות  המציג 

לצורך הפעלת הנגן.  

תודה גדולה ומיוחדת שמורה 
IPBoxבנושא שהיה  למפתחי   
ברוב  אך  סטנדרט  להיות  אמור 
אופציית  המכילים  המקלטים 
לגמרי.  ממנו  מתעלמים   PVR
התוכנית  של   EPG ה-  מידע 
ההקלטה  עם  נשמר  המוקלטת 

וניתן להצגה עתידית. 

מואטת  התפריטים  הפעלת 
קלטה.  קמעה בעת שמתבצעת 
בפינת  שיניים  גלגלי  של  סמל 

שהמ כך  על  מצביע  גממסך 
תפעול  כרגע.  עסוקה  ערכת 
דורש  אלה  במקרים  המכשיר 
מצאתי  אולם  סבלנות,  מעט 

Telnet  1. טלנט
2. יצירת קישור  FTPלמכשיר בעזרת תוכנת  

Filezilla
3. תזמון טיימר הקלטה בממשק אינטרנטי

4. הממשק האינטרנטי
 VLC  5. ניגון חומר מוקלט בעזרת נגן המדיה

דרך ממשק אינטרנטי
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כי שילוב המשימות  נחמה בכך 
ההקלטה  באיכות  כלל  פגע  לא 

שהתבצעה באותו רגע. 

מן  המוצגת  התמונה  ריכות 
מספר  מצויינת.  היא  המקלט 
  Xvid קטעי וידאו ישנים בפורמט
טוב  אפילו  נראו  ברשותי  שהיו 
יותר על המסך לאחר שדרוג ה-  
על  המכשיר   upscaleשביצע 
התמונה לצורך הצגתה באיכות  

.HD

בכוננים  שימוש  לעשות  ניתן 
ובזיכרונות  חיצונים  קשיחים 
מתוך  תכנים  נגינת  נתיקים. 
התקנים אלה מתבצעת באיכות 
מתוך  המוצגים  לתכנים  זהה 
בתוך  הקבועים  הזיכרון  אמצעי 
נתקלתי  זאת  עם  המכשיר.  
להעתיק  כשביקשתי  בבעיה 
קבצים בין התקני זיכרון שונים. 
דרך  כל  במכשיר  מצאתי  לא 
להוסיף  יש  כן  על  זאת.   לבצע 
גם  הנדרשות  לרימת התוספות 
קבצים.  לניהול  כלשהו  יישום 
להזדרז  אותי  דרבן  זה  חסרון 
 IPBox ה-   מקלט  את  ולחבר 
שקע  בעזרת  התקשורת  לרשת 
תהליך  בו.  הקבוע  האתרנט 
להוספת  מאוד  דומה  התקנה 
תקשורת  ברשת  מחשב 
בתקן    משתמשים  אם  מקומית. 
גילוי  את  לבצע  DHCPאפשר 
כתובות הרשת  והגדרתן באופן 
כיוונים  נדרשים  אם  אוטומטי. 
לבצע  ניתן  כלשהם,  ידניים 
אציין  בעיה.  כל  ללא  אותם  גם 

התחבר  המקלט  כי  בגאווה 
בניסיון  כבר  האינטרנט  לרשת 
שאירע  ממה  בשונה  הראשון, 
בדרך כלל עם מגוון המחשבים 

שברשותי.

לכך  אזכור  שאין  למרות 
קיימת  למשתמש,  במדריך 
גם  שימוש  לעשות  אפשרות 
 FTP ו-      Telnet בישומי  
המקלט  על  התקשרות  לצורך 
הצלחתי  המזל  למרבה  ברשת. 

האינט ברשת  נבירה  גאאחר 
המשתמש  שם  את  לאתר  רנט 
כך,  לשם  הנדרשים  והסיסמה 
יורד  הניסיון  היה  כן  שאלמלא 
לנחש  הצורך  בשל  לטמיון 
אותם. להלן הנתונים שהשגתי :  
 username: root, password:
יישום  להפעלת  הודות    .ipbox
להעביר  הצלחתי   FTP ה- 
במכשיר  שהתבצע  הקלטה 

למחשב אישי. 

 ts. בפורמט  הן  ההקלטות 
שמאפשר  מה  הסטנדרטי, 
באמצעות  עריכה  עליהן  לבצע 
מקובג  MPEG עיבוד   ווכנות 

לות.  לביצוע הדבר ניתן להשיג 
חינ יישומים  של  רב  גסספר 

זה  היה  אמנם  זה.  מסוג  מיים 
מתבקש לכלול אפשרות לאחסון 
למדיה  המכשיר  מתוך  קובץ 
ברשת  שימוש  אולם  חיצונית, 
הצורך  את  חוסך  הדבר  לביצוע 
דיסק  כלשהו:  אחסון  בהתקן 
קלטת  או  נתיק  זיכרון  קשיח, 
וידאו לשם ביצוע הדבר.  אפשר 

ושוב  הלוך  קבצים  להעביר 
לתוך  להחזיר   ואפילו  ברשת, 
בפורמט   ערוך  קובץ  המכשיר 
הכול  חוזרת.  צפיה  Xvidלשם 

פועל ללא דופי.

המכשיר  חיבור  לאחר 
נפתחת  החיצון,  לעולם  ברשת 
תוכנת  לשדרוג  אפשרות  גם 
ההפעלה הקבועה בו ולתוספות 
לביצוע  המיידית  הדרך  שונות. 
האפשרת  דרך  היא  הדבר 
 .plug-ins התפריט   בתת 
תקשר  זו  אפשרות  בחירת 
www. לאתר   המקלט  את 
enigma.satupdate.netממנו 
והגדרות  יישומים  להוריד  ניתן 

חדשות. 

אך  כי  לגלות  התאכזבתי 
מבחר דל של יישומים היה מצוי 
באתר באותה עת. יש לקוות כי 
זאת  עם  בעתיד.  יגדל  המבחר 
נמצאה באתר תוספת מוצלחת 
שאותה מיהרתי להתקין – הלא 
האינטרנטי  הגישה  ממשק  היא 
עד  הותקן  הממשק  למכשיר.  
משופר  מימד  והוסיף  מהרה 
מן  המכשיר  אל  התקשרות  של 
העולם החיצון.  גישה אל כתובת 
המקלט בעזרת דפדפן אינטרנט 
תציג ממשק המזכיר את מבנה 
הפאנל הקדמי הקבוע בו. מכאן 
הערוצים  ברשימת  לצפות  ניתן 
שבמקלט ונתוני EPG שבתוכו, 
הקלטות  לתזמן  גם  ניתן  וכך 

הפו הגדרות  התקנת  גבבחוץ. 
רטים המתאימות בנתב הרשת  

מכל  למקלט  גישה  תאפשר 
אז  האינטרנט.  ברשת  מקום 
בעבודה  שנתקעתם  פעם  בכל 
לתזמן  ושכחתם  בחופשה  או 
אין כל בעיה.   הקלטה מראש – 
האינטרנט  לרשת  היכנסו 

המבו ההקלטה  את  גתתזמנו 
ישנה אף אפשרות  קשת משם. 

המוצ התוכנית  מנתוני  גקקפוץ 
גים למאגר המידע בנושא סרטי 

 .www.imdb.com  קולנוע

אפשר  זה  ממשק  באמצעות 
קבצי  המכשיר  מן  לשאוב  גם 
 ,ts.  תוכניות מוקלטים בפורמט
משיטת  יותר  אף  קלה  בדרך 
קודם  ניסיתי  FTPאותה  ה-  

תכו להזרים  אפילו  ניתן  גככן. 
בזמן  המוצגות  טלוויזיה  ניות 
אמיתי באפשרות  streamלתוך 
ניסיונותיי  חיצוני.  מדיה  נגן 

ונגי מוקלטים  תכנים  גששאיבת 
נתם צלחו, מה שאין כן בהצגת 
בזמן  המוזרם  טלוויזיוני  תוכן 
האשם  אם  ידוע  לא  אמת. 
בה  החיצונית  בתוכנה  בליקוי 
כלשהו  בפגם  או  השתמשתי 

בתוכנת המקלט עצמו. 

מספק  בכך,  די  לא  ואם 
הממשק  האינטרנטי   היישום 

ויר רחק  שלט  בדמות  גממשק 
טואלי של המקלט,  באמצעותו 
ניתן להפעיל את כל הפונקציות 
לחיצת  כל  לאחר  שבמכשיר. 
התצוגה  מצב  מתרענן  מקש 
 . טלוויזיה(  מסך  תמונת  )ללא 
לשלוט  יכולת  הדבר  משמעות 
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מכל  המכשיר  פעולות  בכל 
גישה  קיימת  בו  בעולם  מקום 

לרשת האינטרנט.

המידע  אבטחת  לנושא  גם 
נתנו המפתחים את דעתם. הגנת 
סיסמה  באמצעות  והגנה   SSL
זמינות לפי דרישה. מגוון זה של 
מעורר  אכן  ויכולות  אפשרויות 
בתצלומי  הציצו  התפעלות. 
המסך מוצגים כאן כדי להתרשם 
משלל היכולות הגלומות במכשיר 
ה- IPBox  והדרכים האפשריות 

לצר פעולתו  אופן  את  גההתאים 
כיכם ולרצונותיכם.

היא  מכולן  ביותר  המרגשת 
לינוקס  ההפעלה  מערכת 
המיישמת  במכשיר  הטמונה 
גישת קוד פתוח, ופותחת פתח 
שידרוג  אפשרויות  של  למגוון 

געעזרת תוספי צד שלישי ותוכ
בה  הנקודה  זו  מתקדמות.  נות 
של  כישלונו  או  הצלחתו  תיבחן 
המדריך   .IPBox ה-  מכשיר 
במידת  מכסה  למשתמש 
אפשרויות  מגוון  את  האפשר 
של  הסטנדרטיות  ההפעלה 
מקלט הלוויין, אך שלל יכולותיה 

הלינוקס  מערכת  של  הנוספות 
נותרות בגדר תעלומה. המקלט 

המעו לאלה  בודאי  גקקסום 
המרב  את  ממנו  להפיק  ניינים 
האפשרויות  מלוא  ניצול  ידי  על 

שמספקת מערכת הפעלה זו. 

מה שיהפוך מקלט זה לסיפור 
הצלחה הוא זמינותם של תוספי 
כיצד  מתאימה  והדרכה  תוכנה 
בהם  ולהשתמש  להתקינם  יש 
הזמין  התוכנות  מאגר  כראוי. 
ריק  כמט  היה  שצוין  באתר 
סקירה  כתיבת  בעת  לחלוטין 
זו,   וגם המידע  הזמין באתרים 
האינטרנט  רשת  תלויים  בלתי 
דל  IPBoxהיה  ה-  מקלט  לגבי 
בתקופה  שמדובר  אלא  למדי. 
ראשונית בלבד, בעת שהמקלט 
ה-   תוכנת  לשוק.   יצא  אך  זה 
עבורה  עזר  Enigma2ויישומי 
במספר  בשימוש  מצויים  כבר 
זמינים  והם  אחרים,  מקלטים 
האינטרנט.  ברשת  להורדה 
גם  ישימים  מאלה  שכמה  יתכן 
IPBoxבצורתם  ה-   למקלט 
קלים.  בשינויים  או  הנוכחים 

המבו אחרים  מקלטים  גבבור 
ההפעלה  מערכת  על  ססים 
כבר  ניתן  פתוח  בקוד  לינוקס 
סביבות הפעלה שלמות  להשיג 
שלא  חדשות  יכולות  הכוללות 
המקוריים.  במכשירים  נכללו 

יישו אחר  ברשת  גחחיפושי 
מידע  מצאתי  גם  זה  מסוג  מים 
בנוגע לביקורת שהייתה לי לגבי 
שידורי הלוויין האירופיים, אשר 

Skyבאמצג  ללא כמו שידורי  
כזה למקלטי הלוויין  עות תוסף 
נתוני   מספקים   Freesat של   
EPGלשבוע מלא, דוגמת ערוצי 
BBCויתר הערוצים המשוג  -- 

 .ASTRA 2  דרים בלוויין

ה-   בשידורי  מסור  כצופה 
תוסף  אם  מאושר  הייתי   BBC

לרשות המש עומד  היה  גוומה 
 .IPBox ה-   במקלט  תמשים 
התוסף,  את  להתקין  חששתי 
מדגם  למקלט  במקורו  שיועד 
 IPBox ה-   במקלט  אחר, 
מקום  יש  אולי  שבדקתי. 
ל"מדריך לאובדי עצות" המסביר 
התוספים  התקנת  אופן  את 
Enigma2המוטמעת  למערכת  
אני  אולי   .IPBox ה-   במקלט 
אמור להתעמק עוד יותר בנושא 

ולכתוב את ממצאי.  

המסופק  למשתמש  המדריך 
IPBoxוגם אתר  עם מקלט ה-  
את המשתמש  מפנים  התמיכה 

גששורת אתרים בלתי תלויים ופו
תשובות  מציאת  לצורך  רומים 
ותוספי תוכנה. נקווה כי אתרים 
אל אכן יתמלאו בעתיד הנראה 
אלה  עבור  רלוונטי,  בתוכן  לעין 

ולהר להתנסות  גממעוניינים 
המכשיר  של  יכולותיו  את  חיב 
פוטנציאל  קיים  כאשר  שרכשו. 
הוא  שנדרש  כל  נרחב,  כה 
של  וזמינות  מסודרת  תמיכה 
שיאפשר  באופן  תוכנה  תוספי 
מלוא  את  לממש  למשתמשים 

גפפוטנציאל של המכשיר שבר
מקלט  יהווה  זו  בדרך  שותם. 
IPBoxמתחרה רציני ליתר  ה-  
מקלטי הלוויין מבוססי הלינוקס 

הנמכרים כיום.

זהו  כי  לומר  ניתן  לסיכום 
תפרי בעל  יכולת,  רב  גקקלט 

את  התואמים  מתוחכמים  טים 
המתוחכם,  החיצוני  מראהו 

פונק של  רב  במגוון  גממצטיין 
משופרת.  תמונה  ואיכות  ציות 
נרחב  במגוון  מצטיין  המכשיר 
כיוון על פי צרכי  של אפשרויות 
הערוצים  מערכת  המשתמש. 
בשלוש  המועדפים המתממשת 
אשר  שונות,  תצוגה  צורות 
שהן  המתוחכמת  מה  משום 
מקשים  צירוף  תחת  הוסתרה 
במדריך  כראוי  נתמך  שלא 
למשאלות  תענה  למשתמש, 

ומתו רגילים  צופים  של  גייבם 
אופן  למידת  כאחד.  חכמים 
אלה  אפשרויות  של  הניצול 
תלולה  למידה  עקומת  מצריכה 
יותר מהמקובל במקלטים  מעט 

אחרים, אך המאמץ כדאי. 

המחייבת  המסקנה  ואולי 
מכולן טמונה בעובדה, כי לאחר 
במשך  המכשיר  את  שניסיתי 
מעוניין  הייתי  שבועיים  שבוע 
שיהיה לי מקלט IPBox משלי? 

שהמ למה  שהתרגלתי  גאאחר 
לי  אין  שלא,  ולמה  מציע  כשיר 
ספק שהייתי שמח להיות בעליו 

של מקלט כזה.
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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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חוו"ד מומחה
+

פתח  פותחת  לינוקס  ההפעלה  מערכת 
לאינספור תוספי תוכנה.

זיכרון ערוצים מתוחכם.
רשת  בעזרת  מרחוק  ותפעול  גישה  יכולת 

האינטרנט.
. PVR -נכללים בהקלטות ה EPG -נתוני ה

EPG שלוש רמות

-
נדרש פרק  זמן ממושך יחסית לשם אתחול המכשיר

נדרש להוסיף אפשרות לעמעום התצוגה 


