
 

Z ariadenie je vyhotovené v efektnom 
dizajne s informačným 7-segmentovým 
displejom na prednej strane. Ten zobrazu-

je napr. číslo zvoleného kanála alebo informácie 
o prehrávaní nahrávok. LinkBox Irdetino HD má 
malé rozmery, a keby ste to chceli, ho môžete 
umiestniť aj za televízor. K dispozícii je aj konektor 
na snímač od diaľkového ovládania, a tak prijímač 
môžete úplne ukryť z dohľadu očí.
 Pri použití sa nám páčilo, že tento systém 
naozaj nastaví prakticky hocikto, netreba na to 
zvláštne znalosti. Potvrdíte len komunikačný jazyk 
(slovenčina je plne podporovaná), voľbu satelitu, 
na ktorý chcete byť pripojení, a ďalej vyberiete, 
aké stanice si prajete naladiť (v našom prípade 
slovenské alebo české). Systém prehľadá všetky 
dostupné televízne stanice a na prvé miesta dá tie 
stanice, ktoré budete pravdepodobne používať 
najčastejšie – v našom prípade slovenské. Samo-
zrejme, vyhľadá aj české stanice, ale tie nasledujú 
v poradí až za slovenskými. Na ďalších pozíciách 
sú potom ostatné stanice. Celé toto nastavenie je 
hotové do minúty, dávno sú preč časy, keď ste mu-

 Ovládacie prostredie je veľmi prehľadné. 
Páčilo sa nám hlavne spracovanie elektronic-
kého programového sprievodcu na sedem dní 
dopredu (EPG), z ktorého si ľahko vyberiete 
programy na nahrávanie. Rovnako bolo pre nás 
príjemné overiť si stav celého systému vrátane 
kvality príjmu signálu. Programy môžete triediť 
podľa rôznych kritérií, napr. abecedne, podľa ob-

ľúbenosti, poskytovateľa, satelitu, 
a  je tu voľba na priame vyhľadanie 
programu podľa jeho názvu. Ak-
tualizácia softvéru sa dá realizovať 
najjednoduchšie priamo cez satelit 
a LinkBox Irdetino HD vám aj sám 
nájde novo zaradené programy v 
ponuke poskytovateľa Skylink. 
      Merali sme aj elektrickú spotrebu 
zariadenia. V režime používania je 
to 25 W, v režime Stand By okolo 
1 W. Dosah diaľkového ovládača 
sme úspešne overili zo vzdialenosti 
10 metrov. LinkBox Irdetino HD je 
asi najlepší satelitný prijímač pre 
Skylink, aký sme zatiaľ testovali 
a bol určený pre bežného zákazníka. 
Jeho výhody sú jednoduchosť 
nastavenia, dobre spracované 
menu, aktualizácia softvéru i novo 
pridávaných programov a vysoká 
kvalita poskytovaného obrazu. 
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seli stráviť hodiny vyhľadaním nenájdených staníc. 
V prípade automatického vyhľadania nemožno 
meniť poradie naladených kanálov. Toto sa však 
dá realizovať cez manuálne zadanie transpondéra 
a vyhľadávanie. Po istom čase sa ešte systém 
opýta, či si prajete nastaviť rodičovskú kontrolu. 
 Na zadnom paneli sa nachádza pripojenie 
cez port HDMI alebo analógové pripojenia pre 
staršie televízory (Cinch). Pri dosiahnuteľnej 
kvalite obrazu však okrem pripojenia cez HDMI 
iné ani nezvažujte. Takisto je k dispozícii optický 
výstup zvuku S/PDIF. Okrem toho máte možnosť 
pripojiť na port USB 2.0 externý disk a naň 
nahrávať vysielanie. Nahrávku si potom môžete 
pozrieť jedine na tom istom prijímači, na ktorom 
bol program nahraný (na ochranu autorských 
práv). Šikovná je aj možnosť TimeShift, teda 
nahrávanie, zastavenie a spätné pretočenie 
nahrávaného programu. Na kľúč USB si môžete 
nahrať a neskôr načítať nastavenia TV progra-
mov, čo je výhodné hlavne pri montáži viacerých 
prijímačov. Súčasťou dodávky je externý napájací 
zdroj a pohodlný diaľkový ovládač.
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 Vynikajúca vlastnosť je rýchle vyhľadanie – zariadenie 
naozaj nájde stanice podľa našich predstáv, navyše veľmi 
rýchlo

Takto máte jasný prehľad o tom, ako je na tom váš prijímač, 
kvalita signálu a pripojený externý disk

Nastavenie nahrávania želaných programov sme realizovali 
jednoducho cez EPG – takto máte aj prehľad o tom, čo sa 
kedy vysiela

Hľadanie stanice aj v dlhom zozname je jednoduché – stačí 
zadávať písmená hľadaného názvu

Napájací zdroj by sme radšej videli vnútri zariadenia, 
ale jeho rozmery sú akceptovateľné

Diaľkový ovládač je poháňaný dvojicou AAA batérií, 
dobre sa drží v ruke a na ovládanie si rýchlo zvyknete
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Rýchlosť vyhľadania 
kanálov

Satelitné prijímače sú v búrlivom vývoji, aj tento 
mesiac máme pre vás novinku, ktorá už podporuje 
prenos obrazu vo full HD rozlíšení. LinkBox Irdetino 
HD má certifikát Skylink Ready a je pripravený na 
najnovšie karty IRDETO. Jeho základom je tuner 
DVB-S2 s podporou MPEG-2 aj MPEG-4. 
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