
V
ýborne poslúži aj ako druhý prijímač do

domácnosti. Samozrejmá je podpora full

HD a Linux je veľká pridaná hodnota pre

používateľov, ktorí chcú experimentovať. Na-

priek malým rozmerom má tento prístroj s jed-

ným tunerom elegantný a účelový dizajn.

Dodáva sa v bielej alebo čiernej farbe  Na pred-

nom paneli je len štrbina na kartu dekodéra

Xcrypt a LED dióda. Zato zadný panel je využitý

do posledného milimetra. Používateľ má  okrem

koaxiálneho konektora k dispozícii rozhranie

HDMI, eternet, dva porty USB,  analógový A/V

jack konektor a konektor na pripojenie IR sen-

zora, vďaka ktorému môžete prijímač ukryť na-

príklad za televízor. Daňou za malé rozmery je

absencia konektorov SCART a S/PDIF. Digitálny

zvuk je dostupný len cez  rozhranie HDMI. Čí-

tačka kariet využíva cardserver Oscam. Firmvér

je predkonqgurovaný na karty Skylink a freeSat,

ale na kartu HD M7 Irdeto Skylink treba využiť na-

príklad modul CI+ Irdeto v primárnom prijímači. 

Prijímač využíva tuner BCM7362. Procesor tak-

tovaný na 742 MHz je chladený pasívnym hliní-

kovým chladičom, takže prijímač je na rozdiel od

väčšiny linuxových prijímačov s ventilátorom

úplne tichý. Použitý softvér Enigma v synergii

s pluginom Cool TV Guide poskytuje excelent-

ného sprievodcu televíznymi programami vrá-

tane správneho zobrazenia diakritiky. Súčasťou

továrenského image sú aj pluginy pre YouTube,

webový prehliadač Opera, NetDrive či Multi

QuickButton umožňuje priradenie funkcií k tla-

čidlám diaľkového ovládania.

Okrem možnosti využívať na nahrávanie pro-

gramov sieťové úložisko NAS dva konektory USB

2.0 umožňujú pripojiť externý disk na nahrávanie

programov. Ak sa Vu Zero využíva ako druhý pri-

jímač v domácnosti, môžete programy z neho

pomocou pluginu NetDrive nahrávať aj na zabu-

dovaný disk v primárnom prijímači, napríklad

VU+ SOLO2, VU+ DUO2 VU+ Ultimo či Dream-

box. Ďalší plugin Remote Channel Stream Con-

verter umožňuje streamovanie programov

z primárneho do sekundárneho prijímača.

Spolupráca s LNB a DiSEqC 1.0/1.1/1.2 a USALS

bola bezproblémová. Úvodná konqgurácia vrá-

tane vyhľadávania kanálov na jednotlivých trans-

pondéroch satelitov počnúc najzápadnejšie

dostupným Hispasatom až po družice Yamal na

pozícii 49° východne je pre znalého používateľa

bezproblémová, no začiatočníkom, ktorým

pojmy transpondér, symbolová rýchlosť, C

pásmo či DiSEqC nič nehovoria,  odporúčame

radšej využiť služby servisného technika. Pokiaľ

sa však používateľ vnorí do hlbších štruktúr

menu, predpokladá sa, že vie, čo robí, a má s kon-

qguráciou linuxových prijímačov aspoň základné

skúsenosti. 

Prijímače s Linuxom sú určené hlavne pre po-

užívateľov, ktorí chcú meniť a rozširovať funkcie

prijímača. Môžete napríklad skúsiť zmeniť image

na VTI 8.0.0, prípadne nainštalovať rôzne do-

plnkové moduly  (od BlackHole a Open ATV, Open

PLi). Ak si tento prístroj vzhľadom na elegantný

dizajn a hlavne cenu kúpi bežný používateľ bez

skúseností s Linuxom, bude s ním takisto spo-

kojný. Ak si ho navyše pripojí  k internetu, získa

popri štandardnej funkcii satelitného prijímača aj

možnosť prehrávania videí z YouTube. 

Cena:120 EUR s DPH

Zapožičal: AB-COM

Verdikt  

Používatelia ocenia hlavne pomer cena/výkon.

Vu Zero je trikrát lacnejší a má dvojnásobnú

frekvenciu procesora než najnižší model

Dreambox. Pri testovaní sme ocenili nielen

kvalitný obraz, bohatú ponuku rozširujúcich

pluginov, poskytujúcu prakticky neobme-

dzenú variabilnosť, ale aj spoľahlivé a bezpro-

blémové fungovanie.  

» ĽUBOSLAV LACKO

Satelitný prijímač 
VU+ Zero s Linuxom
Koncepcia aj cena momentálne najmenšieho satelitného

prijímača od kórejskej firmy Marusys bola zvolená s ohľadom na

zákazníkov citlivých na cenu, ale náročných na funkcionalitu.  

Bohatú ponuku predinštalovaných modulov možno
doplniť z internetu

HODNOTENIE:

Pomer cena/výkon, veľké množstvo podporo -
vaných multimediálnych formátov, pasívne
chladenie

Zložitejšia inicializácia a konWgurácia

+



TECHNICKÉ PARAMETRE:

� Procesor: Dvojjadrový Broadcom, 742 MHz

� Pamäť: 512 MB RAM, 256 MB Xash

� Operačný systém: Linux s nadstavbou Enigma 2

� Podporované formáty: avi, wmv,  divx, xvid, mov, 

mkv, m2ts, Xv, MP3 a JPEG

� Konektivita: HDMI,  eternet, 2× USB

� Rozmery: 160 × 30 × 145 mm

Vu+Zero je dobrá voľba ako ďalší prijímač v domácnosti.
Po pripojení k domácej internetovej sieti môžete
prehrávať multimediálny obsah uložený v primárnych
prijímačoch a zároveň nahrávať obsah na ich disky.  

Jednoduché a intuitívne rozhranie na prehrávanie 
videí z YouTube
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