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DETAIlNý TEST

ABCryptoBox 650 prichádza s veľmi 
podobným dizajnom, ako má model 

600HD, na rozdiel od neho však disponuje aj slo-
tom CI. Technologicky nadväzuje na najúspešnejší 
rad satelitných prijímačov AB CryptoBox 5XX. To je 
podstatná funkcia pri použití kódovacej karty. Dis-
plej na prednom paneli je veľmi dobre viditeľný 
a zobrazuje názov naladeného kanála, jeho číslo 
a údaje o kvalite signálu. Pokiaľ je názov kanála 
dlhší, ako je priestor na displeji, text na ňom roluje. 
Vpredu je port USB na pripojenie kľúča alebo 
externého disku. Naň si môžete uložiť napr. roz-
loženie naladených kanálov a, samozrejme, dajú 
sa nahrávať a prehrávať multimédiá. K dispozícii 
je aj funkcia IPTV sledovania, prehrávanie videa, 
obrázkov a hudby. Programy môžete nahrávať 
v reálnom čase, časové nahrávanie je jednoduché 
cez sprievodcu EPG a je tu aj TIMESHIFT s časovým 

cez HDMI spolupracujú a dajú sa ovládať. Pribudla 
podpora pre pripojené 3G modemy, takže takto vy-
riešite internet aj na mieste, kde nemáte internet cez 
sieť alebo Wi-Fi (na Wi-Fi však treba prikúpiť prísluš-
ný hardvérový kľúč). Medzi dodávanými aplikáciami 
nájdete aj e-mail. Tu si nastavíte všetky prístupové 
dáta a maily si pokojne skontrolujete aj počas sledo-
vania televízie. Ak na prijímači teraz prezeráte videá 
z YouTube, môžete si ich priamo uložiť na kľúč USB 
alebo externý disk. Ak máte domáce multimediálne 
centrum, môžete sa cez prijímač k nemu pripojiť 
a prehrávať z neho multimediálny obsah. Funkci 
a DLNA DMP prináša výhodu v tom, že už nemusíte 
nahrávať vaše filmy na kľúč USB, ktorý by ste museli 
zapojiť do prijímača alebo do TV, ale priamo si film 
spustíte z PC alebo sieťového disku.
 V celkovom hodnotení je CryptoBox 650HD 
vynikajúce zariadenie, ktoré sa využije v bežnej 
domácnosti. Umožňuje prepojenie na androidový 
smartfón, výhodné je rýchle ladenie programov 
a páčilo sa nám aj pripojenie na domáce multime-
diálne centrá.
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posunom v nahrávke. Panel X-tras ob-
sahuje hry, FTP downloader, predpoveď 
počasia, prehliadač správ RSS, kurzový 
lístok, burzový index a mail. 
 Na zadnom paneli je pripojenie 
HDMI, pre staršie TV je tu Scart. Nájdete 
tu ďalší port USB, optický výstup zvuku, 
pripojenie siete, satelitnej antény s jej 
výstupom na ďalšie zariadenie. Nasledu-
je port RS-232 hlavne na servisné účely 
a sieťový vypínač. Súčasťou dodávky 
je diaľkový ovládač. Veľmi dobre sa 
CryptoBox 650HD ovláda pomocou 
smartfónu s Androidom. Aplikácia 
CryptoDroid je asi najjednoduchší 
spôsob, ako ovládať prijímač. Navyše 
je tu super funkcia, pomocou ktorej si 
môžete pozerať televízne vysielanie aj 

na smartfóne. Musíte byť 
len pripojení s prijíma-
čom a smartfónom na 
rovnakej sieti. Veľmi 
dobre sa cez túto apli-
káciu nastavuje časovač, 
aplikácia pre iOS je už v príprave. 
      Pri úvodnom nastavení zadáva-
te jazyk, vyberiete si satelit a za pár 
sekúnd naladíte slovenské alebo 
české programy. Následne môžete 
editovať ich poradie, prípadne 
niektoré vyradiť. Odvtedy si 
môžete užívať satelitné televízne 
vysielanie. Ak ste používali staršie 
prijímače, hneď pocítite rýchlosť 
prepínania. Dôvodom je použitie 
novšieho dvojjadrového 600 MHz 
procesora a pamätí RAM. Ak 
prijímate programy z viacerých 
satelitov, potrebujete otáčať anté-
nou. Práve tu je výhodná funkcia 
Auto DiseqC, ktorá automaticky 
nájde a nastaví pri inštalácii DiseqC 
na niektorý z najpoužívanejších 
satelitov (13E, 19E, 23E, 28E a pod.). 
Toto nastavenie bývalo kameňom 
úrazu, teraz je to automatické. 
      Pri bližšom prezretí si všimnete 
aj ďalšie nové funkcie tohto prijíma-
ča – HDMI je teraz HDMI-CEC, teda 
vzájomne prepojené zariadenia A takto sa dá pozerať televízne vysielanie na smartfóne

V menu sa teraz nachádza aj položka pre 3G modemy

Priamo na televíznej obrazovke si môžete skontrolovať aj e-maily 
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Satelitný prijímač AB CryptoBox 650HD prichádza 
s veľkým a jasne viditeľným displejom, zadný panel 
umožňuje dôležité pripojenia

 Satelitný prijímač

Tak a je to tu – prichádza satelitný prijímač, ktorý má pravde-
podobne všetko, čo bežný používateľ od takéhoto prístroja 
očakáva. Je rýchly pri nastavovaní, ale aj pri práci, ľahko sa ním dajú nahrávať televíz-
ne programy, môžete ho prepojiť s počítačom a ovládať sa dá aj cez mobilný telefón. 
Navyše má podsvietený predný panel, na ktorom dobre vidíte zobrazované údaje. 

Takto možno napr. vypnúť televí-
zor cez aplikáciu

Jednoducho môžete meniť 
televízne kanály


