
 

V systéme menu sme našli niekoľko hier, pred-
poveď počasia, čítačku RSS, burzové informácie, 
ale je tu aj manažér FTP a ďalšie sieťové funkcie. 

Môžete tak realizovať download alebo upload 
súborov cez FTP a využiť v spojení s multimedi-
álnym prehrávačom. Ten umožňuje prehrávať 
audiosúbory typu MP3 a OGG, videosúbory 
FLAC, AVI, MKV, TS, TP, TRP, MPG a MP4, ako aj 
fotografie typu JPEG a BMP. Pozriete si takto aj 
filmy z YouTube. Používateľ má takisto k dispo-
zícii 7-dňového elektronického programového 
sprievodcu. Okrem televíznych programov sa 
dajú prehrávať aj rozhlasové stanice, prijímač má 
pamäť na 6000 kanálov. Pri zvolení konkrétneho 
programu sa jeho označenie vypíše jednak na 
prijímači, ale aj na obrazovke. Súčasne má použí-
vateľ viacero informácií o kvalite signálu, začiat-
ku a konci programu a pod. Vybrané programy 
si môže preniesť medzi obľúbené. Spotreba pri 
prevádzke sa pri našom teste pohybovala okolo 
22 W, v režime stand-by to bolo okolo 1 W.
    AB CryptoBox 550HDC je zaujímavý prijímač, 
ktorý sa hodí do domácnosti s káblovým systé-
mom televízie. Navyše prináša multimediálnu 
zábavu aj cez internet a možnosť nahrávania 
vysielania.
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a zapínanie/vypínanie prijímača. 
 Zadný panel obsahuje dostatok prepojo-
vacích portov. Predovšetkým je tu port HDMI, 
ktorým sa prijímač pripája na 
televízor. Ďalej je tu pripo-
jenie na počítačovú sieť, čo 
umožňuje integráciu prístroja 
do domáceho multimedi-
álneho systému. Nasleduje 
možnosť pripojenia na staršie 
televízory pomocou SCART. 
Pre náročnejších vyznávačov 
zábavy je tu optický výstup 
zvuku. Potom je k dispozícii 
pripojenie na systém káb-
lovej televízie s možnosťou 
zapojenia prístroja do slučky. Zadný port USB 
2.0 umožňuje pripojiť napr. externý pevný disk, 
na ktorý sa budú ukladať nahrávky. Prijímač sa 
napája priamo do elektrickej siete, má hlavný 

sieťový vypínač a aj port RS-232. 
Súčasťou dodávky je diaľkový 
ovládač. K doplnkovej výbave 
patrí aj prijímač Wi-Fi, ktorý sa 
pripája do portu USB. 
    Hneď po zapnutí prístroja si 
možno zvoliť jazyk ovládania, 
nechýba ani slovenčina. Nasledu-
je nastavenie parametrov systé-
mu káblového rozvodu a ladenie 
kanálov. My sme tento systém 
úspešne vyskúšali v systéme káb-
lového operátora UPC a naladili 
sme vyše 100 programov. Doba 
detailného vyhľadania kanálov 
bola asi 5 minút. Následne 
možno sledovať programy; ak sú 
kódové, treba do čítačky vložiť 
kódovaciu kartu. 
    AB Cryptobox 550HDC potom 
umožňuje nahrávať na pripojený 
externý disk aktuálne naladený 
kanál, ďalej ponúka aj funkciu 
TimeShift na časový posuv. Je 
výhodné pripojiť tento prijímač 
na internet, dosiahnete tak 
maximálne využitie jeho funkcií. 
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Hlavné menu prijímača umožňuje vybrať z množstva 
hier, multimediálnych funkcií a je tu aj kalendár
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Po sérii rôznych satelitných prijímačov 
tu máme po prvý raz aj riešenie určené 
pre systém káblovej televízie. Predsta-
vovaný prijímač AB CryptoBox 550HDC 
je riešenie pre používateľa, ktorý má 
predplatený systém káblovej televízie 
a prijíma kanály napr. pomocou kódova-
cej karty. AB CrytpoBox 550HDC potom 
prináša preňho full HD kvalitu obrazu, 
možnosti nahrávania vysielania a vyu-
žitie multimediálnych vlastností v rámci 
domácej počítačovej siete. 
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V o výbave tohto prijímača je jeden káb-
lový tuner DVB-C, a teda naraz môžete 
sledovať alebo nahrávať len jeden kanál. 

V prednej časti je umiestnená čítačky kariet a slot 
CI. Hneď vedľa nich je umiestnený predný port 
USB, kam sa dá umiestniť napr. kľúč USB s filmami, 
ktoré môžete sledovať na pripojenom televízore. 
Podstatnú časť predného panela zaberá displej. 
Ten poskytuje prehľad o aktuálne naladenom 
programe, jeho poradovom čísle a ďalšie informá-
cie, napr. o kvalite a sile signálu. Intenzita displeja 
VFD sa dá používateľsky nastavovať, v režime 
stand-by zobrazuje aktuálny čas. Na prednom 
paneli sú aj mechanické tlačidlá na zmenu kanála 


