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Perangkat Media 
yang Handal

Receiver Satelit & Multimedia HDTV 

AB IPBox 9900HD

Dalam TELE-satelit edisi sebelum ini (08-09/2010) kami mengulas 
laporan tentang AB IPBox, pabrikan receiver baru dari Slovakia. 
Sekarang kami memiliki produknya, yaitu model AB IPBox 9900HD Plus. 
Model twin-tuner ini hadir dengan dua tuner DVB-S2. Model 9900HD 
juga tersedia jenis lain yang serupa namun dengan pilihan tuner kedua 
untuk DVB-S, DVB-C (kabel) atau DVB-T (terestrial). Semua receiver 
IPBox menjalankan Enigma2 HD – salah satu sistem operasi Linux 
versi open source. Sehingga ini benar-benar komputer khusus untuk 
penerimaan satelit dalam bentuk receiver satelit. Jumlah fungsi dan 
pilihan yang tersedia sangat menakjubkan, dan menjanjikan tambahan 
add-on serta plug-ins yang membuatknya benar-benar menarik bagi 
siapa saja yang ingin menambah pengalamannya.

AB IPBox 9900HD
Receiver satelit dan media yang sangat handal dengan fitur yang tak berakhir
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Model uji kami berwarna 
putih yang berbeda dari 
warna biasa yaitu hitam 
atau silver. Panel depan 
didekorasi dengan desain 
bunga yang membuatnya 
berbeda. Saya berpikir ini 
adalah bunga krisan, namun 
jangan bertanya kepada saya 
tentang hal ini. Versi warna 
hitam juga tersedia. 

Panel depan terdapat 
tombol di bawah layar 
yang diperlukan untuk 
operasi dasar. Layarnya 
sangat terang, cukup untuk 
memberikan cahaya biru/
hijau dalam ruangan yang 
gelap. Setelah menonton Tv 
dalam ruangan yang gelap 
dengan posisi receiver di 
bawah TV, salah satu hal 
yang ingin saya lakukan 
adalah mencari aplikasi 
untuk meredupkan layar 
tersebut. Karena menjadi 
mengganggu. Alternatif 
lainnya, meskipun tidak 
begitu memadai, adalah 
melakukan seperti yang saya 
lakukan dengan mendirikan 
kotak DVD di depan layar 
tersebut!

membantu menemukan 
pengaturan terbaik tingkat 
kecerahan dan kontras, 
dan ini bisa ditemukan 
dalam menu pengaturan 
jika diperlukan lagi di masa 
mendatang.

Pengaturan satelit bisa 
sederhana atau rumit sesuai 
keinginan Anda. Pengaturan 
“sederhana” sudah cukup 
memadai bagi sebagian 
orang dan mencakup seluruh 
pilihan dari penggunaan 
LNB tunggal hingga switch 
DiSEqC, positioner dan 
USALS. Mode “Lanjutan” 
menambahkan lebih banyak 
pilihan yang tidak biasa, 
yang merupakan bantuan 
bagi yang memiliki sejumlah 
koleksi antena dan switch. 
Jika hal ini masih belum 
mencukupi, terdapat menu 
“Pengaturan Peralatan 
Satelit” terpisah dengan 
pilihan yang lebih banyak. 
Memasuki menu ini diawali 
dengan pesan “mohon tidak 
mengubah isian yang ada, 
kecuali Anda memahaminya!” 
dan saran ini seharusnya 
didengarkan.

Pencarian saluran bukan 
termasuk yang paling cepat. 
Pemindaina pada ASTRA 1 
memerlukan waktu sekira 
delapan menit. Saluran baru 
yang didapatkan setelah 
pemindaian bisa ditemukan 
di bagian yang berbeda dalam 
daftar saluran, merupakan 
ide yang bagus.

Daftar saluran agak 
berbeda daripada biasanya, 
dan saya tidak mengaruk-
garuk kepala lagi setelah saya 
memahami bagaimana cara 
kerjanya dan seberapa bagus 
untuk menggunakannya. 
Saluran bisa dikelompokkan 
berdasarkan satelit, provider, 
atau kelompok favorit. 

Fungsi favoritnya jauh 
lebih maju daripada receiver 
lainnya. Di dalam daftar 
favorit, kelompok saluran bisa 
ditambahkan ke dalam apa 
yang disebut oleh receiver 
sebagai “bouquet”. Jangan 
bingung dengan istilah yang 
biasa digunakan dalam satelit 
untuk kelompok saluran 
pada suatu transponder, ini 
bisa jadi adalah kelompok 

Di balik penutup depan 
terdapat dua CAM, dua 
rongga kartu Conax dan 
terminal USB. Terdapat 
terminal USB lain di bagian 
belakang yang sesuai untuk 
koneksi yang rapi untuk 
hard disk eksternal dan 
melengkapi ini adalah pilihan 
untuk menghubungkan 
drive SATA eksternal. Setiap 
masukan tuner memilliki 
keluaran loop-through. 
Terdapat konektor untuk 
segala audio dan video: dua 
Scart, video komposit dan 
komponen, HDMI, S/PDIF 
dan terdapat modulator UHF 
untuk menyalurkan gambar 
melalui kabel antena ke 
TV. Juga terdapat keluaran 
0/12V, jarang terlihat untuk 
zaman modern ini tetapi 
sangat berguna bagi yang 
masih memakainya.

Karena receiver 
menjalankan sistem operasi 
yang lebih kuat daripada 
biasanya, menyalakan 
receiver dan mendapatkan 
gambar di layar memerlukan 
waktu yang lebih lama. 
Proses boot-up memerlukan 
waktu sekira dua menit. 
Boot pertama mencakup 
panduan tuning video untuk 
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EPG kotak yang nyaris tersembunyi  

Daftar Acara  

Multi EPG  

Media player  

Isian pengatur waktu  

Informasi acara  

Menu Plugins  

Pengaturan satelit  

Scan options  

Pengaturan perangkat satelit  
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saluran dengan nama 
yang bisa diubah, seperti 
musik, olahraga, dsb. Dari 
daftar provider dalam 
daftar saluran, kita bisa 
menambahkan seluruh 
saluran dari salah satunya 
dan ini akan muncul sebagai 
“bouquet” favorit yang lain. 
Setelah Anda benar-benar 
memahami cara kerjanya, 
ini adalah cara yang fleksibel 
untuk melakukan sesuatu. 
Tambahan lain yang menarik 
adalah acara yang terdaftar 
di sebelah nama saluran 
dalam daftar tersebut.

Saya menemukan 
bahwa EPG agak sedikit 
kurang tampak. Dua mode 
segera tersedia, yang 
pertama memberikan 
informasi hanya pada acara 
yang sedang ditonton, 
dengan tombol panah 
memungkinkan gerakan 
ke siaran mendatang. EPG 
multi halaman menampilkan 
seluruh saluran – disaring 
berdasarkan “bouquet” jika 
perlu – dengan menampilkan 
acara yang sedang ditonton. 
Tombol panah menggulung 
daftar ke siaran mendatang. 

Saya kehilangan tampilan 
dengan gaya kotak 

tradisional, khususnya jika 
memiliki rencana untuk 
merekam. Namun saya 
menemukan shortcut di 
kendali jarak jauh yang 
memberikan apa yang saya 
inginkan. Dengan menekan 
biru dan kemudian 2 seperti 
yang disebutkan dalam buku 
panduan memberikan akses 
ke radio internet, bukan 
EPG kotak yang muncul! 
Sempurna, meskipun 
sekarang saya menginginkan 
radio internet juga!

Dari EPG, acara bisa 
ditambahkan ke pengatur 
waktu. Untuk menambahkan 
rekaman sangatlah mudah 
dengan menekan hijau-hijau 
dan selesai. Pilihan lebih 
lanjut juga tersedia jika 
diperlukan – selain rekaman, 
receiver bisa diminta untuk 
hanya beralih acara dan tidak 
merekamnya. Tambahan 
untuk era hemat-energi 
adalah satu dari dua mode 
hemat-energi, standby atau 
deep standby, setelah acara 
telah selesai.

Hasil rekaman bisa diakses 
dari daftar rekaman dengan 
tombol “files”, atau pemutar 
media. Yang terakhir ini 
juga memutar file media 

Pengaturan Jaringan  

Pemutaran hasil rekaman  
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dalam berbagai format 
termasuk Xvid, DivX dan 
MP3. Gambar tetap juga 
bisa dilihat. Pemutar Media 
agak sulit digunakan, namun 
tombol Bantuan hadir untuk 
mengingatkan apa yang 
harus ditekan pada kendali 
jarak jauh.

Ucapan “terima kasih” 
harus diberikan kepada 
IPBox untuk mengingatkan 
sesuatu yang harusnya 
menjadi standar, tetapi luput 
pada banyak PVR – teks 
dari penjelasan acara EPG 
juga tersimpan bersamaan 
dengan rekaman.

Terkadang menu agak 
melambat ketika perekaman 
sedang berlangsung, satu 
gambar grafik kecil muncul 

1. Telnet
2. Koneksi FTP ke receiver 
menggunakan Filezilla
3. Pengatur waktu antarmuka situs
4. Antarmuka situs
5. Memutar hasil rekaman di 
pemutar VLC via antarmuka situs
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di sudut layar menunjukkan 
mesin sedang sibuk. 
Kesabaran diperlukan ketika 
menunggu hal ini menghilang, 
namun paling tidak jika hal 
ini terjadi kesabaran saya 
yang terganggu dan hasil 
rekaman saya diperoleh 
dengan sempurna.

Kualitas gambar dari 
receiver ini sangat 
cemerlang, bahkan beberapa 
file Xvid dari arsip saya 
terlihat lebih baik daripada 
biasanya ketika di-upscale 
pada layar HD. 

Harddisk dan memori 
eksternal bisa digunakan, 
dan memutar media setara 
dengan harddisk internal. 
Penyalinan file antara 
perangkat internal dan 
eksternal mengganggu saya. 
Saya tidak bisa menemukan 
cara untuk melakukannya. 
Sehingga pengelola file 
plug-in atau sesuatu yang 
serupa akan termasuk dalam 
daftar add-ons saya.

Fungsi yang hilang ini 
membuat saya segera 

menghubungkan IPBox 
ke jaringan komputer 
melalui terminal Ethernet. 
Pengaturan ini sama halnya 
dengan menambahkan 
komputer – jika Anda 
menggunakan DHCP, 
alamat dan pengaturan bisa 
ditemukan secara otomatis. 
Jika diperlukan pengaturan 
manual, semuanya ada 
dan saya bangga untuk 
mengatakan bahwa receiver 
saya berkomunikasi dengan 
dunia luar pada tahap 
pertama, sesuatu yang tidak 
bisa saya keluhkan seperti 
yang terjadi dengan koleksi 
komputer saya.

Tidak disebutkan dalam 
buku panduan, dimungkinkan 
untuk menggunakan 
Telnet maupun FTP untuk 
berkomunikasi dengan 
receiver. Dengan pencarian 
cepat di internet saya 
menemukan username dan 
password, jika tidak, akan 
memerlukan waktu yang 
lama untuk menduga-duga. 
Username: root, password: 
ipbox. Menggunakan FTP, 
saya bisa mendapatkan 

hasil rekaman ditransfer ke 
komputer. Dengan format 
standar .ts, yang berarti 
bisa dimanipulasi dan diubah 
menggunakan peranti lunak 
MPEG, banyak peranti 
lunak gratis tersedia untuk 
melakukan hal ini.

Akan lebih bagus jika 
terdapat fungsi yang mudah 
untuk menyalin file ke peranti 
eksternal, namun dengan 
menggunakan jaringan, 
hal ini berarti bahwa jika 
pengarsipan diperlukan, 
semuanya bisa dilakukan 
tanpa disks, memori, pita 
video atua media lain. 
Transfer dilakukan melalui 
jaringan, edit dan encode, 
dan kirim kembali ke mesin 
dalam format Xvid untuk 
menontonnya lagi! Bekerja 
dengan sangat baik.

Dengan menghubungkan 
receiver dengan dunia 
luar, dimungkinkan 
untuk menambah dan 
memperbarui peranti lunak 
mesin. Cara paling mudah 
adalah via menu plug-ins. 
Menghubungkan ke server 
di www.enigma.satupdate.
net tersedia plug-ins dan 
pengaturan. Saya agak 
kecewa bahwa sangat 
sedikit peranti lunak yang 
tersedia pada saat laporan 
ini ditulis, diharapkan akan 
lebih banyak yang tersedia 

di masa menadatang. Salah 
satu yang perlu ditambahkan 
– antarmuka situs.

Terinstal dari server 
dalam waktu singkat, 
antarmuka situs menambah 
satu level komunikasi dari 
dunia luar. Mencari alamat 
IP receiver dari penjelajah 
situs membawa antarmuka 
yang sesuai dengan desain 
receiver. Di sini, daftar 
saluran dan EPG bisa dilihat, 
dan menambah rekaman. 
Dengan sedikit penerusan 
terminal pada router Anda, 
maka selanjutnya akan bisa 
diakses dari mana saja di 
internet. Sehingga nanti 
Anda di tempat kerja atau 
liburan dan Anda lupa untuk 
merekam sesuatu, tidak 
masalah – hanya dengan 
menggunakan internet dan 
lakukan semuanya dari 
sana! Rincian acara bahkan 
menyediakan tautan ke 
Internet Movie Database 
(www.imdb.com) untuk 
setiap acara.

Hasil rekaman bisa diunduh 
di sini, dalam format .ts – 
bahkan lebih mudah daripada 
metode FTP – tayangan TV 
dan hasil rekaman bahkan 
bisa disalurkan ke pemutar 
media. Saya berhasil 
dengan bahan yang telah 
direkam, tetapi gagal untuk 
siaran langsung, apakah ini 
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merupakan bug di sisi saya 
atau di receiver masih sulit 
untuk ditemukan.

Jika semua ini masih 
belum cukup, sebuah jendela 
dengan kendali jarak jauh 
virtual bisa digunakan 
untuk mengakses seluruh 
fungsi receiver. Setelah 
setiap menekan tombol, 
satu cuplikan tampilan 
layar (tanpa gambar TV) 
disegarkan di layar. Hal ini 
berarti Anda bisa memiliki 
kendali penuh terhadap 
receiver, dari mana saja 
Anda bisa mendapatkan 
koneksi internet. Keamanan 
juga telah dipikirkan, 
perlindungan SSL atau 
password bisa diaktifkan jika 
perlu.

Semua fungsi dan pilihan 
ini sangat menakjubkan. 
Lihat saja pilihan dalam 
cuplikan menu pengaturan 
untuk mencari ide apa saja 
yang ada untuk mengubah 
IPBox menyesuaikan dengan 
keinginan Anda. Yang paling 
menarik tentu saja sifat open 
source dari Linux dan janjinya 
untuk membawa add-ons 
pihak ketiga dan peranti 
lunak yang lebih handal. Di 
sinilah IPBox akan berhasil 
atau gagal. Buku panduan 
berfungsi baik dalam 
menggambarkan seluruh 

fungsi receiver satelit biasa, 
dan memberitahu Anda 
bagaimana memperbarui 
dan menambah peranti 
lunak, namun misteri dan 
kerumitan Linux tetap tak 
tersentuh. Receiver akan 
muncul bagi siapa saja 
yang ingin mendapatkan 
paling banyak dengan 
memanfaatkan kekuatan 
sistem operasi. Sehingga 
apa yang akan membuat 
keberhasilan receiver adalah 
ketersediaan peranti lunak 
tambahan dan panduan 
bagaimana meng-instal dan 
menggunakannya. Tempat 
penyimpanan peranti lunak 
yang bisa diakses receiver 
nyaris kosong, dan pada 
saat penulisan artikel ini di 
sana muncul sangat sedikit 
informasi khusus untuk 
IPBox pada situs tertentu di 
internet. Namun ini di masa 
awal tentu saja, receiver ini 
baru saja muncul di pasaran.

Receiver lain telah 
menggunakan peranti lunak 
dan aplikasi Enigma2 dan 
beberapa peranti lunak 
untuk ini telah tersedia di 
internet. Mungkin beberapa 
di antaranya bisa digunakan 
atau dimodifikasi untuk 
IPBox. Kenyataannya, 
untuk receiver lain yang 
menggunakan sistem Linux, 
sistem operasi yang telah 

dimodifikasi tersedia dengan 
fitur tambahan. Satu contoh 
yang saya temukan bahkan 
menjawab kritikan siaran 
satelit Eropa yang telah saya 
lontarkan beberapa tahun 
– tidak adanya EPG tujuh-
hari untuk BBC dan saluran 
lain di ASTRA 2 selain 
receiver Sky dan Freesat 
yang menambahkan fungsi 
ini. Sebagai pemirsa BBC 
saya menghendaki ini bisa 
digunakan di IPBox. Saya 
agak khawatir mencoba 
meng-instal sesuatu seperti 
ini yang tidak dikhususkan 
untuk receiver ini atau versi 
sistem operasi. Mungkin apa 
yang kita perlukan adalah 
“dummies guide” untuk 
bagaimana mendapatkan 
yang terbaik dari IPBox 
berbasis Enigma2 … mungkin 
saya harus banyak belajar, 
dan mulai menulisnya!

Buku panduan IPBox, dan 
situs pendukung membawa 
pengguna ke situs dan forum 
khusus  untuk menemukan 
peranti lunak dan dukungan. 
Maka semoga situs ini akan 
segera hadir bagi yang ingin 
meningkatkan receivernya. 
Dengan tersedia kekuatan 
ini, yang diperlukan hanyalah 
dukungan yang bagus dan 
ketersediaan peranti lunak 
untuk bisa dipakai oleh 
pengguna. IPBox akan 

menjadi penantang bagi 
receiver berbasis-Libux yang 
telah ada di pasaran.

Ini adalah receiver handal 
dengan menu menarik sesuai 
dengan penampilannya, 
sejumlah fungsi yang tak 
tertandingi dan kualitas 
gambar yang cemerlang. 
Pilihan pengaturan paling 
lengkap dari yang Anda 
harapkan. Sistem favorit 
yang pintar serta tiga mode 
EPG (mungkin yang paling 
bermanfaat tersembunyi 
di balik menu terpisah) 
membuat mesin ini akan 
memuaskan pengguna dan 
pemirsa biasa..

Kesimpulan setelah 
pengujian receiver selama 
satu dua mingu, mengetahui 
apa yang bisa dan tidak 
bisa dilakukannya, apakah 
saya ingin memiliki receiver 
ini? Secara jujur dapat saya 
katakan bahwa saya ingin 
memilikinya.



DATA
TECHNICAL

Distributor AB IPBox s.r.o., M. Razusa 4795/34, 955 01 Topoľčany, 
 Slovak Republic

Tel. +421 38 5362 667

Website www.abipbox.com

Model 9900HD

Function Twin  Multimedia Receiver

SCPC compatible Yes

USALS Yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

Scart connectors 2

Symbol rates  QPSK – up to 45000
  QPSK – up to 36000
  8PSK – up to 30000

MPEG2 modes MPEG-2, MPEG-4, H.264

Audio outputs 2 (left & right)

Video outputs Composite, Component, HDMI

Resolutions 720x576 (PAL). 720x480 (NTSC) 1080i, 720p, 480i, 480p

UHF output Yes

0/12 volt output Yes

Digital audio output S/PDIF

EPG Yes

C/Ku-band compatible Yes

Power supply 100-240V AC

Common interface 2 PCMCIA

Card slots 2

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active with Recording 48 W 35 W 0.72
StandBy 16 W   6 W 0.37

Andy Middleton
TELE-satellite

Test Center
UK
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+
Sistem operasi Linux memberikan receiver ini 

add-ons yang tak terbatas
Memori saluran yang banyak
Akses jarak jauh via internet
EPG juga terekam dengan PVR
Tiga tingkatan EPG

-
Memerlukan waktu agak lama untuk boot-up
Perlu ditambah Pengatur kecerahan tampilan

Opini Ahli


