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Novinky v oblasti 
satelitnej techniky
S poločnosť AB-COM sme navštívili na výstave 

Audio, video a domáce kino (High End), 
ktorá sa uskutočnila v polovici októbra 

v Bratislave. V jej ponuke boli produkty, ktoré už 
čitatelia PC REVUE poznajú, ale objavili sme aj dve 
novinky. Prvá z nich je digitálny prijímač AB Crypto-
Box 652HD, ktorý vychádza z populárneho modelu 
AB CryptoBox 650HD. Je rýchly vďaka dvojjadrovému 
procesoru a rýchlej pamäti DDR3, obsahuje displej 
so zobrazením naladeného TV kanála a vo výbave 
je slot CI. Navyše sa obraz z neho dá preniesť na 
mobilné zariadenia s Google Androidom a streamo-
vať ho v reálnom čase. Model 652HD však má okrem 

satelitného tunera integrovaný aj terestriálny na 
DVB-T, a teda môžete kombinovať satelitné a teres-
triálne vysielanie. 
 Druhá novinka je model DreamBox DM-7080HD. 
Ide o pokročilý prijímač s dvoma tunermi, ktoré sa 
dajú vymieňať podľa potreby. Do zariadenia môžete 
nainštalovať 3,5-palcové disky a výhodná je softvéro-
vá podpora. Vybrať si môžete zhruba zo 400 plugi-
nov, nastavení a lokalizácií. Aj v tomto prípade mô-
žete sledovať televíziu na mobilných zariadeniach, tu 
však na platforme Android i iOS a z mobilu môžete 

aj ovládať tento prijímač. Vo výbave je kľúč pre Wi-Fi 
a diaľkové ovládanie sa dá prispôsobiť aj na ovláda-
nie televízora. Operačný systém je na báze Linuxu, 
v základnej výbave je satelitný a terestriálny tuner, 
dve čítačky kariet a dva sloty CI. Výhodný je port USB 
3.0 na zadnom i prednom paneli. K dispozícii je aj 
napojenie na eternet, výstup na HDMI, port eSATA 
a možnosť pripojenia pevného disku. Programy sa 
prepínajú za menej ako sekundu. Na prijímači AB 
IPBox PRISMCUBE RUBY bol prezentovaný softvér 
2.0.0, ktorý obsahuje aj novú verziu XBMC s označe-
ním GOTHAM. Tento softvér je stabilnejší a rýchlejší, 
pričom ponúka 
nové možnosti 
využitia tak 
satelitného 
prijímača, ako aj 
multimediálne-
ho centra.
 Spoločnosť 
AB-COM 
okrem toho 
vystavovala holandské LED žiarovky značky Calex. 
Ide o perlovú sériu a tieto žiarovky s ekologickou 
spotrebou a dlhou životnosťou poskytujú príjemné 
svetlo. 

   ONDREJ Macko
AB CryptoBox 652HD kombinuje teraz satelitný aj 
terestriálny tuner

Horúca novinka je DreamBox DM-7080HD. Ide o prijímač 
pre ľudí, ktorí presne vedia, čo chcú, a vo výbave je už 
aj port USB 3.0

LED žiarovky CALEX poskytujú 
príjemné svetlo
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