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TIP REDAKCIE

 jednoduchá inštalácia, TimeShift, možnosť 
rýchleho nahrávania až dvojice programov

 občasné nerozoznanie stlačenia tlačidiel na QWERTY 
klávesnici diaľkového ovládania, vyššia cena

Marek Šimunek | www.abcom.sk | 269,00 € (PRISMCUBE SSD 120 GB) hodnotenie

M ožnosti, ktoré PRISMCUBE SSD ponúka sú natoľko obsiahle, 
že by bohato postačovali aj na celé vydanie nášho časopisu, 
preto sme sa rozhodli, že test rozdelíme do dvoch častí. V tej 

dnešnej časti sa povenujeme hlavne satelitnej úlohe tohto vskutku uni-
kátneho linuxového prijímača. Samotné zariadenie klame telom a v po-
merne jednoduchom dizajne sa skrýva veľa možností. V  balení nájde-
te kompaktné diaľkové ovládanie, ktoré okrem štandardnej klávesnice 
disponuje aj pohodlnou QWERTY klávesnicou na opačnej strane. Jej 
odozva by mohla byť lepšia, ale na občasné zadanie textu bohato po-
stačuje. PRISMCUBE SSD je jedným z  mála dvojkanálových satelitných 
prijímačov, vďaka čomu nebudete pri určitých funkciách limitovaní jed-
ným transpondérom, alebo môžete dva kanály využiť na sledovanie ob-
sahu od dvoch rôznych poskytovateľov. V prednej časti prehrávača totiž 
okrem čítačky kariet nájdete aj CI Slot.

Nastavenie satelitného prijímača je jednoduché. Nechýba mu ani kom-
pletná lokalizácia do slovenčiny. Pri prvej inštalácii určite oceníte funk-
ciu FastScan, ktorá vám automaticky vyhľadá aktuálnu programovú 
ponuku vášho poskytovateľa. Ak vám nevyhovuje triedenie kanálov, 
jeho preusporiadanie je skutočne jednoduché. Postačí označiť prvý 

Niektoré satelitné prijímače sú určené len na 
sledovanie satelitného vysielania. Toto však nie je 

prípad PRISMCUBE SSD. Ten totiž kombinuje satelitný 
prijímač s plnohodnotným XBMC prehrávačom. 

Hneď na úvod musím uznať, že kombinácia to je 
viac, než vydarená.

PRISMCUBE SSD
1. ČASŤ

Na opačnej strane 
diaľkového ovládania 

nájdete QWERTY 
klávesnicu, jej reakcie by 

však mohli byť presnejšie

PRISMCUBE SSD zvládne nahrávať dvojicu programov a pritom sledovať dva 
ďalšie programy pomocou funkcie PiP

kanál a  postupne označovať kanály v  poradí, v  akom ich 
chcete mať uložené. Medzi tie najhlavnejšie výhody, ktoré 
PRISMCUBE SSD ponúka, určite patrí funkcia permanent-
ný TimeShift, vďaka ktorej si môžete nielen vytvoriť vlastný 
archív, ale aj pozastaviť aktuálne vysielanie či vrátiť sa späť. 
Samotný archív tiež ponúka bohaté nastavenia. Okrem to-
ho, že môžete bez problémov nahrávať dva programy na-
raz a  tretí sledovať, poteší i  funkcia automatických zálo-
žiek. Vďaka nej je prechádzanie dlhých nahrávok podstatne 
jednoduchšie. 

Výber toho, čo budete nahrávať značne zjednodušuje pre-
pracovaná funkcia programového sprievodcu EPG. Detaily 
o  programoch obsahujú aj informácie o  práve vysielanom 
programe, ale aj o  tom v  akej fáze sa vysielanie daného 
programu aktuálne nachádza. EPG pritom môžete mať zo-
brazený ako zoznam, alebo mriežku. Práve druhé spomína-
né zobrazenie sa hodí, ak si práve vyberáte program, kto-
rý si chcete nahrať. Namiesto zložitého zadávania začiatku 
a konca nahrávania, totiž postačí stlačiť tlačidlo nahrávania 
priamo na zvolenom programe v EPG a zariadenie sa už au-
tomaticky postará o všetko ostatné. Okrem toho disponuje 
PRISMCUBE SSD aj funkciou obraz v obraze. Tá je v prípade 
využitia jedného kanálu obmedzená na jeden transpondér, 
ale akonáhle využijete oba kanály, môžete sledovať rôzne 
programy bez obmedzenia. Dokonca môžete v malom ok-
ne pozerať aj archív, ktorý ste si nahrali, čo sa hodí najmä ak 
nemáte radi reklamy. Pre spustenie funkcie využijete mod-
ré tlačidlo na diaľkovom ovládaní a v priebehu okamihu sa 
na obrazovke zobrazí malé okno, v  ktorom môžete zvole-
ný program prepínať. Nechýba ani zmena pozície okna, je-
ho veľkosti, rovnako ako aj možnosť prepínania audio sto-
py medzi hlavným kanálom a programom v okne. Za svoje 
rýchle reakcie vďačí tento prijímač integrácii SSD disku. Ten 
okrem archívu môžete využiť aj na uloženie vášho vlastného 
multimediálneho obsahu, ktorý môžete následne prehrávať. 

O ňom, ako aj o funkciách multimediálneho prehrávača, kto-
ré PRISMCUBE SSD poskytuje sa však dozviete v druhej časti 
našej recenzie, ktorá bude uverejnená vo vydaní TECHBOX 
7-8/2015.


