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V U+ Ultimo je zaujímavý prístroj, ktorý 
je postavený na báze Linuxu a umož-
ňuje konfigurovať počet a typ tunerov. 

Rovnako možno k nemu pripojiť externý disk, 
kľúč USB alebo priamo doň zabudovať 2,5” alebo 
3,5” pevný disk. Sami si tak zvolíte, čo vám bude 
vyhovovať najviac. V zadnej časti obsahuje pripo-
jenie na televízor, najlepšie pomocou kábla HDMI, 
ale je tu možnosť pripojenia aj pomocou SCART, 

dete napr. modul na podporu kódovacej karty na 
sledovanie viacerých kanálov naraz, sú tu aj rôzne 
moduly venujúce sa plateným programom J.
 Ďalšia dôležitá vlastnosť tohto prístroja je 
možnosť súčasného nahrávania jedného programu 
a sledovania iného. Zariadenie totiž obsahuje 
viacero tunerov. Ale nefunguje to úplne na 
prvé zapojenie. S dvoma tunermi môžete naraz 
nahrávať 8 televíznych kanálov. Platia však pri 
tom isté podmienky. Predovšetkým musíte mať 

kompozitných a komponentových portov. Takisto 
je k dispozícii optický výstup zvuku, dva porty USB 
(tretí je v prednom paneli), pripojenie na eternet, 
eSATA a súčasťou dodávky je aj adaptér Wi-Fi 
v podobe kľúča USB. 
 My sme mali na test zariadenie v konfigurácii 
s dvoma satelitnými tunermi a testovali sme ho 
s napojením na satelit Astra 23,5°E a Astra 19,2°E 
s kódovacou kartou IRDETO pre SkyLink. Sledo-

vali sme s ním aj HD programy a do 
zariadenia sme nainštalovali pevný 
disk Toshiba s kapacitou 500 GB. VU+ 
Ultimo sme mali napojené na eternet 
a vyskúšali sme aj napojenie Wi-Fi. 
     Zariadenie má v prednej časti veľký 
displej (256 × 64 pixelov), na ktorom sa 
zobrazujú všetky informácie na ovlá-
danie prístroja. Pri bežnej prevádzke 
sa zobrazuje veľkým písmom názov 
sledovanej TV stanice, ďalej aktuálny 
čas (z družice) a ďalšie informácie o pa-
rametroch TV stanice. V prípade na-
hrávania stanice sa zobrazuje aj oznam 
o nahrávaní. Pri jeho prehrávaní potom 
vidíte názov nahraného programu. 
      Veľkou výhodou sa pri našom 
testovaní ukázal operačný systém 
Linux, ktorý umožňuje vybaviť si tento 
prístroj podľa vlastných požiadaviek. 
Predovšetkým sa dajú inštalovať rôzne 
moduly, ktoré rozširujú 
jeho možnosti. Medzi 
oficiálnymi modulmi je 
napr. webový prehliadač, 
modul pre YouTube, ďalej 
rôzne sieťové prepojenia 
a možnosti inštalácie 
prehrávačov vrátane 
populárneho VLC. Ešte za-
ujímavejšie sú neoficiálne 
moduly, ktoré nájdete na 
rôznych fórach venujúcich 
sa satelitnej technike. Náj-

Šírenie televízneho programu na slovensku je aktuálne možné cez satelit, káblové 
pripojenie alebo cez DVB-T. Teraz sa pozrieme na satelitný prijímač, ktorý sa dá doplniť 
aj o tunery na iné šírenie TV signálu.
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  Satelitný prijímač pre pokročilých VU+ Ultimo

Do prístroja sme nainštalovali pevný disk na nahrávky

Diaľkový ovládač obsahuje zo zadnej strany 
aj plnohodnotnú klávesnicu

Nainštalované moduly dávajú možnosť radikálne zvýšiť 
funkčnú výbavu prístroja

Ukážky práce displeja – prístroj podporuje 
aj slovenčinu
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satelitnú anténu vybavenú modulom LNB s dvoma 
alebo viacerými výstupmi a k dvom tunerom musia 
viesť samostatné káble. Ďalej môžete na každom 

cou programu Xilisoft Video Converter). Z Apple 
AppStore si môžete stiahnuť za 5,99 EUR aplikáciu 
Vu+ Player a potom sledovať živé vysielanie alebo 
nahrávky z Apple iPadu alebo iPhonu. Cez tieto 
zariadenia tiež môžete meniť kanály, hlasitosť a pod. 
Rovnako existuje aj spôsob, ako pomocou webové-
ho prehliadača sledovať živé vysielanie cez počítač. 
      VU+ Ultimo je vynikajúce zariadenie, plné funkcií 
a možností, ale nie pre hocikoho. Kúpi si ho náročný 
používateľ, ktorý presne vie, čo potrebuje, a je ochot-
ný investovať do toho svoj čas a prostriedky. VU+ 
Ultimo je zariadenie, ktoré nemožno používať naplno 
hneď po vybalení zo škatule, ale treba si ho prispôso-
biť a absolvovať istú etapu experimentovania. 

Cena: 520 EUR za konfiguráciu s 2 tunermi, 
489 EUR za 1-tunerovú verziu
Zapožičal: AB-COM, s. r. o., Topoľčany

   ONDREJ Macko

z tunerov súčasne nahrávať 4 TV progra-
my, pokiaľ sa vysielajú na tých istých 
frekvenciách, rovnakej polarizácii a pod. 
V prípade SkyLinku máte takto združené 
v jednej skupine napr. programy STV1, 
SVT2, JOJ Plus a Markíza a v druhej 
ČT1, ČT2, ČT4, ČT24, Prima Family a TV 
Noe. Pokiaľ máte program vysielaný na 
samostatnej frekvencii (napr. Markíza 
HD alebo Eurosport), môžete nahrávať 
len tento jeden program. VU+ Ultimo 
ponúka spôsob na to, ako z čisto sate-
litného vysielania sledovať Panelák na 
JOJ a súčasne nahrávať Farmu z Markízy 
HD. A zariadenie obsahuje aj vynikajúcu 
funkciu obraz v obraze, ktorá funguje 
presne podľa očakávaní – vidíte oba 
televízne programy živé a naozaj sa mô-
žete orientovať podľa toho, čo sa na nich 
práve vysiela. Niečo podobné prakticky 
nemožno dosiahnuť s bežným satelit-
ným prijímačom. Zároveň sú to funkcie, 
ktoré väčšine používateľov chýbajú. 
       Ďalšia prednosť otvoreného ope-
račného systému je v tom, že k obsahu 
nahratému v prístroji napojenom na sieť 

sa môžete dostať z bežného počítača a priamo si ho 
pozrieť alebo zobrať so sebou jednotlivé nahrávky. 
Tie sú uložené vo formáte súborov .ts, ktoré vám 
prehrá napr. Windows Media Player, prípadne si ich 
uložíte aj do mobilného telefónu (napr. pomo-

Dva satelitné tunery sú základným predpokladom spracovania 
viacerých TV programov naraz

Spôsob zobrazenia dvoch televíznych programov 
z dvoch rôznych družíc

 Hlavné menu prijímača
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K eď sa v minulosti povedalo ColorQu-
be, mnoho ľudí si predstavilo veľké 
kancelárske zariadenie do náročného 

tlačového prostredia vo veľkom tíme. Model 
rovnakého názvu, ale s označením 8570 má 
podstatne menšie rozmery a všetky výhody tlače 
na báze tuhého atramentu postavíte na bežný 
kancelársky stôl. Zariadenie má niekoľko typových 
variantov, vyberať môžete základný model so 
sieťovým pripojením, verziu s duplexom navyše, 
ale aj konfigurovať napríklad pridaním adapté-
ra Wi-Fi, prídavného zásobníka alebo súpravy 
s pevným diskom. Zariadenie je dimenzované na 

tlač formátu A4 a vytlačí 40 strán v ČB aj farebnom 
režime. Používa štyri farby atramentu, ktorý sa 
vkladá do zariadenia z vrchnej časti. Jednotlivé 
farby sú balené po dvoch kusoch, balenie čiernej 
obsahuje štyri „kocky“ tuhého atramentu. Výmena 
je veľmi jednoduchá, vlastne jednoduchšiu sme 
ešte nevideli. Stačí otvoriť horný kryt a vložiť 
nový atrament do pripraveného otvoru. Tie sú 
označené podľa farieb alebo v zásade sa nemôžete 
pomýliť, keďže každá farba atramentu má svoj tvar 
a kocka by sa nedala zasunúť do otvoru určeného 
na inú farbu. Maximálne mesačné zaťaženie je 
85 000 strán, tlačové rozlíšenie pri špeciálnom 
nastavení až 2400 dpi. Pripojenie sa dá realizovať 
cez štandardný port USB, ale aj cez gigabitovú 
sieťovú kartu s podporou IPv6. Jedna z výhod pre 
grafické oddelenia je podpora Adobe PostScript 
3. Ide o licencované použitie tohto jazyka, nie 
o jeho emuláciu. Farebná škála je takisto v súlade 
so systémom PANTONE. Súčasťou je ovládač, ktorý 
umožňuje nastavenie farieb cez systém slov. Vďaka 
tomu sa stáva ľahko použiteľným pre každého. Ide 
o vlastnosť nazvanú Color by Words (farba slovami), 
kde si volíte korekciu farieb napríklad cez pojmy 
modrá obloha alebo briliantová žltá. Kombinácií 
je skutočne obrovské množstvo a vďaka tomu si 
vytvoríte pôsobivé grafické výstupy bez toho, aby 
ste museli obrázok vopred spracúvať v grafickom 
programe. Tuhý atrament je vhodný aj na tlač 
fotografií, ktoré vyzerajú veľmi dobre, a hoci nejde 
o typickú „atramentovku“, hanbiť sa za vytlačené 
fotografie rozhodne nebudete.

Technológia tlače 
prostredníctvom 
tuhého atramentu 
je unikátna záležitosť, ktorá znižuje 
náklady na tlač, a to až o 62 %. Prakticky 
sa s touto technológiou neoplatí tlačiť 
v ČB režime, čo dáva slobodu pri výbere 
formy tlačového výstupu. Zariadenie je 
ekologické, keďže zostáva len minimál-
ny odpad vo forme vytečeného zvyšku 
atramentu. Ten je však mimo tlače opäť 
tuhý. životné prostredie šetrí aj spôsob 
dopravy, pretože balenie je neporov-
nateľne menšie a obsahuje vlastne len 
atramenty, žiadne plastové nádoby na 
bežný typ atramentu. Je stopercentne 
odolný vode a môžete ho dopĺňať podľa 
potreby, takže netreba čakať, kým sa 
úplne minie zásoba vybranej farby. Pri 
tlači je skvapalnený atrament nanesený 
na rozohriaty bubon postupne vo všet-
kých farbách a potom na temperovaný 
povrch tlačového média, kde okamžite 
priľne na jeho povrch.

   MICHAL ReiteR

Tuhý 
atramentColorQube 8570
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