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TesTovali sme

V tomto prípade ide o úplne nový satelitný 
prijímač, ktorý je založený na platforme 
XBMC s kompletnou správou multime-

diálnych súborov. Vyhotovenie v kombinácii sivej 
a tmavosivej lesklej farby je efektné, diaľkový 
ovládač sa veľmi dobre drží v ruke a v jeho zadnej 
časti je aj blok s numerickou klávesnicou. Vpredu je 
displej, ktorý zobrazuje označenie aktuálne sledo-
vanej televíznej stanice alebo informácie z menu 
či multimediálneho systému. Je to dvojtunerový 
systém, založený na novej softvérovej platforme. 
Podstatnú časť tohto prijímača predstavuje pevný 
disk, ktorý je dôležitou podmienkou úplného vyu-
žitia funkčnej výbavy prijímača. My sme mali verziu 
prístroja bez disku, vtedy môžete použiť vlastný 
2,5-palcový disk. Inštalácia disku prístroja je jedno-
duchá, existuje na to samostatný priestor chránený 
jednou skrutkou. V dodávke je aj montážny rámček, 
ktorý treba použiť na to, aby systém rozpoznal prí-
tomnosť disku. Rovnako existuje možnosť dodávky 
aj s diskom. 
 Základom prístroja je Linux so softvérovým 
prostredím XBMC. Ide o multimediálne centrum, 
ktoré funguje naprieč viacerými platformami 
a vyvíja sa ako open source aplikácia. PRISMCUBE 
RUBY je prvé zariadenie vybavené touto aplikáciou. 
Súčasťou dodávky je externý napájací zdroj a kábel 
HDMI. Na prednej strane prístroja je zapínacie 
tlačidlo a pod dvierkami priestor na kódovaciu 
kartu. Na zadnej strane nájdeme port USB 2.0 na 
pripojenie externých pamäťových médií a eternet. 
RUBY obsahuje aj bezdrôtové pripojenie Wi-Fi na 
internet. 

 Internet je dôležitá súčasť tohto prístroja, XBMC 
je totiž prostredie, ktoré sa dá rozširovať pomocou 
doplnkov. Takýmito doplnkami sú napr. predpoveď 
počasia, Facebook, YouTube, Flickr a pod. Hneď 
po vložení interného pevného disku sa začne jeho 
formátovanie, pri prvotnej inštalácii si nastavujete 
jazyk prostredia (vrátane slovenčiny), parametre ob-
razu, satelitov, transponderov, ladíte stanice a nasta-
vujete čas a dátum. Rýchlosť vyhľadania televíznych 

stlačení tlačidla XBMC sa dostanete do prostredia  
multimediálneho centra a môžete si vychutnať zába-
vu uloženú napr. na pevnom disku. Toto prostredie 
je komplexnejšie lokalizované do slovenčiny ako 
prostredie satelitného prijímača. K dispozícii máte aj 
správcu súborov a pomocou neho môžete prenášať 
multimediálne dáta napr. zo sieťového disku na 
lokálny.
 Doplnky sa dajú inštalovať a spravovať buď 
v správcovi doplnkov, alebo priamo podľa jednot-
livých typov súborov. Niektoré sú už nainštalované 
a povolené, iné si musíte stiahnuť z internetu. 
Niektoré doplnky sa dajú inštalovať aj zo súborov 
ZIP, ale väčšina doplnkov aj tak využíva internet pri 
prehrávaní, takže sa bez neho nezaobídete. My sme 

sa pri testovaní sústredili na video, lebo to očakáva 
väčšina používateľov od multimediálneho centra. 
Dokázali sme prehrať akékoľvek video, pričom 
sme skúšali rôzne kódovania a kvality. Zdá sa, že čo 
tento prístroj dokáže pracovať so všetkým, čo mu 
predložíte. Špeciálnu podporu majú v tomto prípade 
titulky. Jednak si môžete určiť, v akej výške sa budú 
zobrazovať, a dokonca viete nastaviť aj oneskorenie 
obrazovej a zvukovej stopy. Ak spúšťame film bez 
titulkov, prijímač si ich dokáže vyhľadať na internete 
sám, stiahnuť a spustiť. To platí aj v prípade, že film 
nespúšťame z interného disku alebo zariadenia USB, 
ale ho streamujeme z internetu.
 Ide o satelitný prijímač, ktorý zároveň slúži ako 
centrum na komplexnú správu multimediálnych 
súborov a využijete ho pri spojení so všetkým, čo 
v dome máte. Zaujímavý je hlavne tým, že si ho 
môžete vybaviť podľa svojich predstáv inštalovaním 
doplnkov, a to hlavne na prehrávanie videa. Open 
source platforma XBMC je pritom čoraz populárnej-
šia, a preto počet doplnkov bude rásť. Oceňujeme 
funkčnú výbavu aj kvalitu vyhotovenia. Ak chcete 
byť pripravení na budúcnosť, o tento prístroj by ste 
sa mali bližšie zaujímať. 
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programov bola veľmi slušná. Prostredie satelitného 
prijímača je naozaj v slovenčine, ale lokalizácia nie je 
úplná, občas sa objavia hlásenia v angličtine.

 V prostredí máte k dispozícii EPG, zoznam kaná-
lov s krátkym opisom práve vysielaných programov. 
Vďaka inštalovanému disku môžete nahrávať 
programy. Práve tu sme využili dva tunery, ktoré 
sú pri zapojení pomocou jedného kábla vnútor-
ne prepojené softvérovo. Vyplývajú z toho isté 
obmedzenia, ideálne je mať k dvom tunerom dva 
samostatné káble. Pri teste súčasného nahrávania 
programov pri pripojení cez jeden kábel sme sa 
dostali až do stavu, že sme mohli súčasne nahrávať 
dva HD programy a sledovať tretí – to však vtedy, ak 
sú príslušné stanice na jednom transponderi. Dobre 
funguje aj Timeshift. 

 K nahratým program sa dostanete stlačením tla-
čidla Archive na diaľkovom ovládači. Máte tu údaje 
o tom, čo sa nahrávalo a aká je dĺžka nahrávky. Po 
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  Satelitný prijímač s integrovaným XBMC
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