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Een media-
krachtpatser

HDTV satelliet en multimediaontvanger 

AB IPBox 9900HD

In een eerdere uitgave van TELE-satelliet (08-09/2010) schreven we over 
AB IPBox, een nieuwe ontvangerfabrikant uit Slowakije. We hebben nu 
de hand gelegd op hun vlaggenschipmodel, de AB IPBox 9900HD Plus. 
Dit twin-tuner model wordt geleverd met twee DVB-S2 tuners. Er is 
ook een 9900HD model beschikbaar dat hieraan identiek is behoudens 
de mogelijkheid om voor de tweede tuner te kiezen uit een DVB-S, 
DVB-C (kabel) of DVB-T (terrestrieel) tuner. Alle IPBox ontvangers in 
deze reeks draaien met Enigma2 HD – een versie van het open source 
Linux besturingssysteem. Dit is dus in wezen een gespecialiseerde 
satelliet ontvangende computer in een behuizing in het formaat van 
een satellietontvanger. Het aantal functies en opties dat beschikbaar 
is, is verbazingwekkend en de belofte van aanvullende mogelijkheden 
en plug-ins maakt hem echt spannend voor al diegenen die graag hun 
beleving willen aanpassen en vergroten.

AB IPBox 9900HD
Bijzonder krachtige satelliet en medi-aontvanger met oneindige mogelijkheden



0.72

TELE-satellite World  www.TELE-satellite.com/...

Arabic العربية  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1101/ara/abipbox.pdf
Indonesian Indonesia  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1101/bid/abipbox.pdf
Czech Česky  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1101/ces/abipbox.pdf
German Deutsch  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1101/deu/abipbox.pdf
English English  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1101/eng/abipbox.pdf
Spanish Español  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1101/esp/abipbox.pdf
Farsi فارسي  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1101/far/abipbox.pdf
French Français  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1101/fra/abipbox.pdf
Hebrew עברית  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1101/heb/abipbox.pdf
Mandarin 中文 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1101/man/abipbox.pdf
Dutch Nederlands  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1101/ned/abipbox.pdf
Polish Polski www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1101/pol/abipbox.pdf
Portuguese Português www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1101/por/abipbox.pdf
Romanian Română  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1101/rom/abipbox.pdf
Russian Русский  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1101/rus/abipbox.pdf
Turkish Türkçe www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1101/tur/abipbox.pdf

Available online starting from 3 December 2010

Download this report in other languages from the Internet:

11www.TELE-satellite.com   —   12-01/2011   —    TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine

Ons testmodel werd gele-
verd in een witte metalen 
behuizing, wat eens wat 
anders is dan het gebrui-
kelijke zwart of zilver. Het 
frontpaneel is afgewerkt met 
een stijlvol bloemenontwerp 
waardoor hij zeker naar voren 
springt in de menigte. Ik denk 
dat het wel eens chrysanten 
zouden kunnen zijn, maar 
hang me hier niet aan op. Een 
net zo goed uitziende zwarte 
versie is ook leverbaar.

Op het frontpaneel zitten de 
knoppen die nodig zijn voor de 
standaardbediening onder het 
display. Het display is echt heel 
helder, genoeg om een blauw-
groene gloed te verspreiden 
in een anderszins donkere 
kamer. Na het TV kijken in 
een donkere kamer met de 
ontvanger onder de TV zou ik 
denk ik als allereerste op zoek 
gaan naar een applicatie om 
het display te dimmen. Het 
kan gaan afleiden. Een ander 
alternatief, alhoewel niet de 
fraaiste oplossing, is om te 
doen wat ik gedaan heb en 
een DVD doosje voor het dis-
play zetten!

Onder de voorklep zitten 

en deze is terug te vinden 
in het setup menu mocht je 
hem in de toekomst nogmaals 
nodig hebben.

De satellietinstallatie kan 
zo eenvoudig of zo gecompli-
ceerd zijn als je nodig hebt. 
De “eenvoudige” instellingen 
zouden voldoende moeten 
zijn voor de meeste mensen 
en omvatten alle opties vanaf 
het gebruik van enkele LNB’s 
tot en met DiSEqC schake-
laars, positioners en USALS. 
De “Geavanceerde” modus 
voegt nog veel meer opties 
toe die je normaliter niet ziet, 
wat heel goed van pas zou 
kunnen komen voor diegenen 
met een gecompliceerde col-
lectie van schotels en schake-
laars. Wanneer zelfs dit nog 
niet voldoende is, dan bestaat 
er nog een apart “Satelliet 
apparatuur installatie” menu 
met zelfs nog meer moge-
lijkheden. Het openen van 
dit menu wordt voorafgegaan 
door de mededeling “verander 
alsjeblieft geen waardes tenzij 
je weet wat je aan het doen 
bent” en dat is een advies 
waar je maar beter goed naar 
kunt luisteren.

Het zoeken naar kanalen 

gaat niet zo heel erg snel. 
Een scan van de ASTRA 1 
duurt ongeveer acht minuten. 
Nieuwe kanalen die gevon-
den worden na een scan zijn 
te vinden in een aparte sectie 
van de kanaallijst, wat een 
aardige optie is.

De kanaallijst is een beetje 
anders dan normaliter, en 
enig hoofdkrabben van mijn 
kant verdween, toen ik even 
de tijd had genomen om uit 
te vissen hoe het nou eigenlijk 
allemaal werkt en hoe ik hem 
nou het beste kan gebruiken. 
Kanalen worden gegroepeerd 
op satelliet, aanbieder of favo-
rietengroep.

De favorieten functie is 
geavanceerder dan op de 
meeste andere ontvangers. 
Binnen de favorietenlijsten 
kunnen groepen van kana-
len toegevoegd worden aan 
wat door de ontvanger een 
“boeket” genoemd wordt. 
Dit moet je niet verwarren 
met hoe normaal gesproken 
in satelliettermen omgegaan 
wordt met groepen kanalen 
op een transponder, want hier 
kan het gaan om een groep 
kanalen ondergebracht onder 
een wijzigbare naam, zoals 

twee cams, twee Conax kaart-
sloten en een USB poort. Er zit 
ook nog een USB poort aan de 
achterkant die beter geschikt 
is voor een stevige aanslui-
ting van een externe hard-
disk en daarenboven zit hier 
ook de optie om een externe 
SATA schijf aan te sluiten. Elk 
van de twee tuneringangen 
heeft ook een bijbehorende 
doorgeluste uitgang. Je vindt 
hier ook zo ongeveer elke 
mogelijke audio en videoaan-
sluiting: Twee SCARTS, com-
posiet en component video, 
HDMI, S/PDIF en er is een UHF 
modulator om het beeld uit te 
sturen via de goede oude TV 
antennekabels. Ook is een 
0/12V uitgang aanwezig, iets 
dat je in de moderne tijden 
niet vaak meer aantreft maar 
dat wel welkom is voor diege-
nen die hier nog altijd gebruik 
van maken.

Aangezien de ontvanger 
werkt met een uitgebrei-
der besturingssysteem dan 
gebruikelijk is, duurt het een 
beetje langer voordat hij inge-
schakeld is en beeld op het 
scherm geeft. Het opstart-
proces duurt ongeveer twee 
minuten voordat het klaar is. 
Deze eerste opstart omvat 
een slimme video-instel 
wizard om je te helpen bij het 
vinden van de beste helder-
heid en contrast instellingen, 
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muziek, sport enz. Vanuit 
de lijst met aanbieders in de 
kanaallijst konden we alle 
kanalen van één van hen 
hieraan toevoegen en deze 
zullen dan verschijnen als een 
nieuw “boeket” van favorie-
ten. Zodra je brein zich een-
maal aangepast heeft aan de 
manier waarop dit allemaal 
werkt, blijkt het een prachtige 
flexibele manier te zijn om 
dingen te doen. Een ander slim 
extraatje is de toevoeging van 
het huidige programma naast 
de kanaalnaam in de lijst. 

In eerste instantie vond 
ik de ingebouwde EPG een 
beetje weinig zeggend. Er zijn 
twee modes direct beschik-
baar, waarbij de eerste alleen 
informatie geeft over het hui-
dige programma en je met de 
pijltoetsen per pagina naar de 
volgende programma’s kunt 
gaan. De multi EPG pagina 
toont een lijst van alle kana-
len – gefilterd per “boeket”  
indien gewenst – waarbij de 
huidige programma’s getoond 
worden. Ook hier scroll je met 
de pijltoetsen naar de pro-
gramma’s in de toekomst.

Ik miste de mogelijkheid 
van de traditionele rasterstijl 
weergave, met name wan-
neer je opnames moet plan-
nen rond de beperkingen van 
de tunercapaciteit. Tenmin-
ste, dat was zo totdat ik een 

sneltoets op de afstandsbe-
diening vond die me nou pre-
cies datgene gaf waar ik om 
vroeg. Terwijl de sneltoets 
blauw gevolgd door 2 me vol-
gens de handleiding toegang 
zou moeten geven tot inter-
netradio, verscheen in plaats 
daarvan een rasterstijl EPG. 
Perfect, alhoewel ik nu ook 
nog mijn ontbrekende inter-
netradio wil hebben!

Vanuit de EPG kunnen pro-
gramma’s toegevoegd worden 
aan de timer. Om een opname 
toe te voegen is simpel-
weg een kwestie van druk-
ken op groen-groen en klaar 
is Kees. Waar nodig zijn nog 
extra mogelijkheden aanwe-
zig – in plaats van opnemen 
kan de ontvanger ook verteld 
worden dat hij gewoon moet 
overschakelen naar dat pro-
gramma. Voor ons energiebe-
wuste tijdperk is aanvullend 
nog de optie aanwezig om 
nadat een opname voltooid is 
naar één van de twee energie-
besparende modi, stand-by of 
diep stand-by, te gaan.

Opnames kunnen benaderd 
worden vanuit de opnamelijst, 
toegankelijk via de “bestan-
den” knop, of de mediaspeler. 
Die laatstgenoemde is ook in 
staat bestanden af te spelen 
in een aantal formaten waar-
onder Xvid, DivX en MP3. Stil-
staande plaatjes kunnen ook 

Netwerkinstallatie  

Weergave van een opname  
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bekeken worden. De media-
speler voelt een beetje lastig 
aan qua gebruik, maar de help 
toets van de afstandsbedie-
ning komt hier goed van pas 
wanneer je een geheugen-
steuntje kunt gebruiken over 
welke knop van de afstands-
bediening je nodig hebt voor 
een bepaalde handeling.

Een oprecht “dank je” is op 
zijn plaats voor IPBox omdat 
ze aan iets hebben gedacht 
dat eigenlijk gewoon stan-
daard zou moeten zijn maar 
door teveel PVR’s over het 
hoofd gezien wordt – de tekst 
van de programmabeschrij-
ving in de EPG wordt bij de 
opname mee opgeslagen.

De menu’s vertragen af en 
toe enigszins wanneer opna-
mes bezig zijn, een klein 
plaatje van draaiende tand-

1. Telnet
2. Een FTP verbinding met de box 
gebruikmakend van Filezilla
3. Timerinstellingen via de web 
interface
4. Web interface
5. Het afspelen van een gemaakte 
opname in de VLC-speler via de 
web interface
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wielen verschijnt in de hoek 
van het scherm om te laten 
zien dat de machine bezig is. 

De beeldkwaliteit van de 
ontvanger is uitmuntend, 
zelfs een aantal Xvid voor-
beeldbestanden uit mijn 
archief zag er beter uit dan ik 
gewend was nadat ze opge-
schaald waren naar een HD 
beeldscherm.

Externe schijven en memory 
sticks kunnen gebruikt 
worden, en het afspelen van 
media op deze manier gaat 
net zo goed als vanaf de 
interne schijf. Het kopiëren 
van bestanden tussen interne 
en externe apparatuur lukte 
me echter totaal niet. Ik kon 
maar geen manier vinden om 
dat voor elkaar te krijgen. Dus 
een bestandsbeheer plug-in 
of iets vergelijkbaars staat 
hoog op mijn lijst van essenti-
ele toevoegingen.

Deze kennelijk ontbrekende 
functie bracht me er echter 
wel toe om zo snel mogelijk 
de IPBox aan te sluiten op 
mijn netwerk door middel van 
de ethernetpoort. Het instal-
leren hiervan is net zo simpel 
als het toevoegen van een 

computer – wanneer je DHCP 
gebruikt kunnen een adres en 
de instellingen automatisch 
verkregen worden. Wan-
neer handmatige instellingen 
noodzakelijk zijn, dan zijn ze 
allemaal aanwezig en ik ben 
er trots op om te kunnen 
melden dat mijn ontvanger 
al na de eerste poging ging 
communiceren met de buiten-
wereld, iets waarvan ik niet 
kan zeggen dat dit met mijn 
verzameling computers altijd 
gelukt is.

Alhoewel dit in de gebruiks-
aanwijzing niet genoemd 
wordt, is het mogelijk om 
zowel Telnet als FTP te gebrui-
ken om te communiceren met 
de ontvanger. Gelukkig vond 
ik na een snelle zoektocht op 
internet de standaard gebrui-
kersnaam en wachtwoord, 
anders zouden mijn expe-
rimenten al snel veranderd 
zijn in een lang raadspelletje. 
Overigens, ter info, de gebrui-
kersnaam: root, wachtwoord: 
ipbox. Door middel van FTP 
was ik in staat de opnames 
overgebracht te krijgen naar 
een computer. Zij zijn in stan-
daard .ts formaat, wat inhoudt 
dat ze gemanipuleerd en 
bewerkt kunnen worden met 

standaard MPEG software, en 
er is ruimschoots voldoende 
freeware hiervoor te vinden.

Het zou aardig geweest zijn 
om een eenvoudige functie te 
hebben om de bestanden over 
te zetten naar een extern 
apparaat, maar door het net-
werk te gebruiken ben je wel 
in staat indien nodig te archi-
veren zonder de noodzaak 
van schijven, memory sticks, 
videobanden of welk ander 
medium dan ook. Zet ze over 
via het netwerk, bewerk en 
codeer ze naar wens en stuur 
ze desnoods via het netwerk 
terug naar de machine in Xvid 
formaat om ze opnieuw te 
bekijken! Dat werkt allemaal 
uitstekend.

Wanneer de ontvanger 
verbonden is met de buiten-
wereld is het mogelijk om 
de software van de machine 
te upgraden en software toe 
te voegen. De eenvoudig-
ste manier is via het plug-
ins menu van de machine. 
Dat maakt verbinding met 
een server op www.enigma.
satupdate.net waar plug-
ins en instellingen beschik-
baar zijn. Ik was een beetje 
teleurgesteld dat er maar 
vrij weinig software beschik-
baar was op het moment van 
deze test, hopelijk komt er in 
de toekomst meer software 
beschikbaar. Toch was er wel 
één pareltje om toe te voegen 
– de web interface.

In een mum van tijd geïn-

stalleerd vanaf de server, 
voegt de web interface een 
extra niveau van communi-
catie toe vanaf de buitenwe-
reld. Wanneer je vanuit een 
browser naar het IP adres 
van de ontvanger gaat, krijg 
je een interface te zien die 
overeenkomt met het ont-
werp van de ontvanger. Hier 
kunnen de kanaallijst en de 
EPG bekeken worden, en 
opnames toegevoegd worden. 
Met het forwarden van een 
aantal poorten in je router is 
dit vervolgens overal vandaan 
toegankelijk via internet. Dus 
de volgende keer dat je op je 
werk bent of op vakantie, en 
vergeten hebt om iets op te 
nemen, geen probleem – zorg 
gewoon dat je op internet 
komt en regel het allemaal 
daarvandaan! De program-
madetails leveren hier zelfs 
een link naar de internet film-
database (www.imdb.com) 
voor elk programma.

Opnames kunnen hiervan-
daan gedownload worden, in 
.ts formaat – zelfs nog mak-
kelijker dan mijn FTP methode 
– en live TV en opnames 
kunnen zelfs gestreamed 
worden naar een mediaspeler. 
Dit lukte mij met opgenomen 
materiaal maar niet met live 
uitzendingen, en het is moei-
lijk te zeggen of dat een bug 
aan mijn kant is of van de ont-
vanger.

En alsof dit alles nog niet 
genoeg is, kan een venster 
met een virtuele afstandsbe-
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diening gebruikt worden om 
alle functies van de ontvanger 
te benaderen. Na elke toets-
druk wordt een schermafdruk 
van het on-screen display 
op het scherm ververst. Dit 
houdt in dat je volledige con-
trole over de ontvanger kunt 
hebben, vanaf elke plaats 
waar je een internetverbin-
ding kunt krijgen. Aan de vei-
ligheid is ook gedacht, zowel 
SSL als wachtwoordbeveili-
ging kan naar wens ingescha-
keld worden.

Al deze functionaliteit en 
mogelijkheden zijn verbazing-
wekkend. Kijk maar eens naar 
de schermafdrukken van de 
opties in het installatiemenu 
om een idee te krijgen wat er 
allemaal beschikbaar is om 
de IPBox te tweaken en aan 
te passen aan je persoonlijke 
voorkeuren. Het meest inte-
ressante is de open source 
natuur van Linux en de belofte 
die dat brengt voor toevoegin-
gen van anderen en van uit-
gebreide software. Daarmee 
valt of staat het succes van 
de IPBox. De gebruiksaan-
wijzing levert redelijk goede 
informatie door alle standaard 
mogelijkheden van een satel-
lietontvanger op te sommen, 
en vertelt je hoe je software 
kunt toevoegen en upgraden, 
maar de mysteries en com-
plexiteit van Linux komen hier 
niet aan de orde. De ontvan-
ger zal iedereen aanspreken 
die het meeste uit zijn ontvan-
ger wil halen door de kracht 

van het besturingssysteem 
optimaal te benutten. Dus wat 
nodig zal zijn om de ontvanger 
het succes te laten zijn dat hij 
verdient is beschikbaarheid 
van aanvullende software 
en de benodigde informatie 
over hoe deze te installeren 
en gebruiken. De softwareda-
tabase waar deze ontvanger 
gebruik van maakt is zo goed 
als leeg, en op het moment dat 
we dit schrijven lijkt er slechts 
weinig specifieke informatie 
over de IPBox beschikbaar te 
zijn op onafhankelijke sites. 
Maar we zitten uiteraard nog 
in de beginfase, de ontvanger 
is nog maar net verschenen 
op de markt.

Andere ontvangers maken 
al gebruik van de Enigma2 
software en een aantal aan-
vullende programma’s voor 
een aantal van hen is al 
beschikbaar op internet. Mis-
schien dat een deel hiervan 
ook bruikbaar of bruikbaar 
te maken is voor de IPBox. 
Feitelijk zijn er voor andere 
ontvangers die met het Linux 
besturingssysteem werken al 
compleet aangepaste versies 
van het besturingssysteem 
beschikbaar met extra toege-
voegde mogelijkheden. Eén 
voorbeeld dat ik vond tijdens 
mijn speurtocht bracht zelfs 
de oplossing voor een kriti-
sche opmerking van Europese 
satellietkijkers die ik ook al 
vele jaren maak – het niet 
beschikbaar zijn van een zeven 
dagen EPG voor de BBC en 

andere kanalen op de ASTRA 
2 buiten de eigen ontvangers 
van Sky en Freesat, door nou 
precies die functionaliteit toe 
te voegen. Als kijker van de 
BBC zou ik heel erg blij zijn 
wanneer deze bruikbaar zou 
zijn op de IPBox. Ik zou me 
echter zorgen maken wanneer 
ik zou proberen iets als dit te 
installeren dat niet specifiek 
gemaakt is voor deze ont-
vanger of deze versie van het 
besturingssysteem. Misschien 
hebben we wel behoefte aan 
een “gids voor dummies” over 
hoe je het meeste kunt halen 
uit een op Enigma2 geba-
seerde IPBox … misschien 
moet ik nog wat meer leren, 
en het gaan schrijven!

De gebruiksaanwijzing van 
de IPBox en de support web-
site verwijzen de gebruiker 
naar onafhankelijke web-
sites en forums om software 
en ondersteuning te vinden. 
Laten we dus hopen dat deze 
sites snel tevoorschijn komen 
voor diegenen die zouden 
willen experimenteren en 
hun ontvanger verbeteren. 
Met een dergelijke krachtpat-
ser is alles wat je nodig hebt 
een goede ondersteuning en 
beschikbaarheid van software 
om gebruikers de mogelijk-
heid te geven zijn potenti-
eel volledig te benutten. De 
IPBox zal een ware uitdaging 
vormen voor de op Linux 
gebaseerde ontvangers die al 
op de markt zijn.

Dit is een krachtige ontvan-
ger met slimme menu’s die 
passen bij zijn slimme uiter-
lijk, een niet te overtreffen 
hoeveelheid functies en een 
uitstekende beeldkwaliteit. De 
instelmogelijkheden zijn de 
uitgebreidste die je maar zou 
kunnen wensen. Het slimme 
favorietensysteem in combi-
natie met de drie EPG modes 
(waarvan waarschijnlijk de 
handigste verborgen zit achter 
een afzonderlijk snelmenu) 
maakt dat deze machine zowel 
power users als gelegenheids-
kijkers tevreden zal stellen. 
Om hem te leren kennen ver-
eist wel het beklimmen van 
een iets steilere leercurve dan 
die je bij andere ontvangers 
hebt, maar dit is meer dan de 
moeite waard.

Misschien de duidelijkste 
conclusie is te trekken na de 
vraag of na een week of twee 
testen van de ontvanger en 
gewend raken aan wat hij kan 
en niet kan een reden voor 
mij zou zijn om er zelf één te 
willen hebben? Ik kan naar eer 
en geweten zeggen dat ik dat 
graag zou willen.
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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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+
Het Linux besturingssysteem stelt de ontvanger 

open voor eindeloze toevoegingen.
Geavanceerd kanaalgeheugen.
Afstandsbediening via internet.
EPG wordt opgenomen bij gebruik van de PVR.
Drie EPG niveaus.

-
Heeft lang nodig om op te starten.
Dimmen van het display zou toegevoegd moeten worden.

Mening van de expert


