
TIP REDAKCIE

 bohaté možnosti prehrávania zdrojov, prepracovaná 
knižnica filmov, ovládanie pomocou aplikácie

 občasné vypadávanie Wi-Fi pripojenia 
po zapnutí prijímača 

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

V minulom vydaní TECHBOX 5-6/2015 sme vám 
priniesli prvú časť recenzie skutočne unikátneho 

satelitného prijímača PRISMCUBE SSD. Keďže táto 
pomerne nenápadná krabička je podstatne viac, 

ako len satelitný prijímač, pozrieme sa aj na ďalšie 
vychytávky, ktoré v nej nájdete. 

PRISMCUBE SSD
2. ČASŤ

Takto krásne vie PRISMCUBE SSD spracovať vašu knižnicu videí

pozrieť aj herecké obsadenie daného �lmu, jeho hodnote-
nie na IMDb, alebo si môžete prehrať jeho trailer pomocou 
YouTube. Pri sledovaní �lmu sa nemusíte trápiť ani s titulka-
mi. Jednoducho si zvolíte položku stiahnuť titulky a v priebe-
hu niekoľkých sekúnd máte k dispozícii množstvom titulkov 
vo vami vybraných jazykoch. Toto je skutočne návyková funk-
cia, do ktorej sme sa počas používania PRISMCUBE SSD do-
slova zamilovali. 

Samostatnou kapitolou v  prípade PRISMCUBE sú možnos-
ti rozšírenia. Ak ste už niekedy mali dočinenia s  platformou 
XBMC, potom nám určite dáte za pravdu, že možnosti sú 
takmer neobmedzené. Do prijímača si môžete nainštalovať 
veľké množstvo rozšírení. Nechýba napríklad YouTube, Vimeo 
a  iné známe služby. Vďaka komunite si budete môcť užiť aj 
rozšírenia rôznych televízií, napríklad Prima, Joj.sk a iné. Tieto 
rozšírenia ponúkajú niekedy dokonca celé epizódy relácií, 
ktoré si môžete veľmi rýchlo vyhľadať a následne prehrať. Pri 
rozšíreniach môžete využiť aj funkciu obraz v  obraze a  mať 
tak na obrazovke živé vysielanie a  v  malom okne pozerať 
ktorékoľvek rozšírenie. Podobne, ako nás potešilo množstvo 
a funkcie rozšírení, sme boli nadšení aj možnosťami ovládania 
prijímača pomocou mobilných aplikácií. Vyskúšali sme rôzne 
aplikácie pre iOS aj Android a musíme povedať, že tie pre ja-
blčný systém sa nám zdali lepšie. Hravo tak môžete pomocou 
aplikácie v smartfóne vyhľadať konkrétne video na YouTube 
a  odoslať ho do prijímača. V  tomto prípade prijímač prijme 
iba adresu videa a to nie je streamované priamo zo smartfó-
nu. Výsledkom sú skutočne rýchle reakcie. 
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PRISMCUBE SSD je pre nás veľkým 
prekvapením a tento satelitný prijímač 
spojený s multimediálnym centrom môžeme 
smelo odporučiť. Je rýchly, má jednoduché 
ovládanie a možnosti, ktoré ponúka, vás 
dostanú. Už len vyriešiť drobnosti, ako je 
napríklad občasný problém s automatickým 
pripojením k Wi-Fi.

Ethernet port je spolu s ostatnými konektormi umiestnený na zadnej strane prijímača

K ým minulú časť nášho testu sme venovali satelitnej časti prijíma-
ča PRISMCUBE SSD, v tejto sa budeme venovať jeho multimediál-
nej výbave. Pre pripojenie k  internetu, ktorý budete pre využíva-

nie väčšiny funkcií určite potrebovať, je tento satelitný prijímač vybavený 
Ethernet portom, alebo Wi-Fi modulom. Nastavenie pripojenia je otázkou 
niekoľkých sekúnd a zvládne ho každý. Pri teste sme používali najmä Wi-Fi 
pripojenie, ktoré je stabilné a v závislosti od vášho internetového pripoje-
nia a routera aj rýchle. Občas sa nám však stalo, že po zapnutí prijímača sa 
neprihlásil do siete automaticky a bolo nutné pripojenie manuálne obno-
viť. Ocenili by sme preto jasnú ikonu indikujúcu aktívne pripojenie, keďže 
na to, že PRISMCUBE nie je pripojený k sieti, sme často prišli až v momente, 
keď sme chceli prehrávať videá z internetu alebo �lmy zo sieťového disku. 

Využívanie multimediálnych funkcií, ktoré PRISMCUBE SSD ponúka, vyža-
duje dostatok priestoru. Ten poskytujú rýchle SSD disky, vďaka ktorým je 
aj práca s archívom alebo multimediálnymi súbormi podstatne komfort-
nejšia. Samozrejme, PRISMCUBE umožňuje prehrávať podporované for-
máty aj z externých diskov, ale nahrávať na ne sa nedá. Ak máte radi �lmy, 
budete milovať aj tento prijímač. Jednoducho si �lmy, ktorých pôvod mu-
sí byť samozrejme v súlade so zákonom, nahráte na svoj sieťový disk. Ten 
následne namapujete priamo v prijímači a už si len užívate gra�cky pre-
pracovanú knižnicu. Tá k daným �lmom pomocou internetovej databázy 
automaticky priradí obrázky, popis a dokonca si priamo v knižnici môžete 


