
 

Okrem toho, že zariadenie je naozaj mi
niatúrne, dá sa schovať mimo dohľadu 
a pritom kompletne plní úlohy prijímača 

s jedným tunerom. Navyše je to prijímač s Full HD 
rozlíšením 1080p. Na zadnom paneli nájdeme 
pripojenie satelitnej antény (bez prechodu na 
ďalší prijímač), optický výstup zvuku S/PDIF, 
výstup na port HDMI, eternetové pripojenie, 
ďalej pripojenie kľúča USB alebo externého disku 
a externého napájacieho adaptéra. Z prednej 
strany je to pripojenie na predĺženie dosahu 
infračerveného ovládača a servisné pripojenie 
pomocou RS232. Kódovacia karta sa vkladá do 
spodnej časti zariadenia. Je to karta v pôvodnej 
veľkosti a zasúva sa do prijímača asi do 2/3 veľ
kosti, teda časť karty ostáva vonku. To však nie 
je na prekážku, pretože prijímač je primárne 
určený na umiestnenie tak, aby ho nebolo vidieť. 

     Po naladení máte k dispozícii rýchle prepína
nie kanálov, pre každý kanál si používateľ môže 
prezrieť doplnkové informácie vrátane grafic

kého priebehu kvality 
signálu, nasledujúcich 
relácií a časového prie
behu konkrétnej relácie. 
Ďalej si môžete pozrieť aj 
televízneho sprievodcu 
pre všetky naladené 
stanice, zobraziť a nasta
viť aktuálne rozlíšenie 
vysielania.
     Ďalšie možnosti sú 
zamerané na možnosť 
nahrávania aktuálne 
vysielaného programu, 
timeshift aktuálneho vy

sielania a prepo
jenie zariadenia 
v rámci domácej 
počítačovej 
siete. Nasledujú 
viaceré hry ale
bo zobrazenie 
kalendára. 
     AB CryptoBox 
500HD mini 
predstavuje 

veľmi zaujímavú voľbu na masové použitie. 
K zariadeniu sme dostali pomerne veľký diaľkový 
ovládač, pričom existuje aj možnosť dodávky 
menšieho ovládacieho zariadenia so zjednodu
šenou voľbou. Práve tento ovládač by sme na 
najbežnejšie použitie aj odporúčali. 
 Zaujímavé je aj jeho použitie v podobe 
multimediálneho prehrávača. Pritom prehráva 
nasledujúce formáty: JPEG, BMP, MP3, OGG, FLAC, 
AVI, MKV, TS, TP, TRP, MPG, MP4. Prijímač má aj 
pokročilé sieťové funkcie. Dá sa tak z neho na 
televízore prehrávať rôzny obsah, ktorý máte napr. 
uložený na notebooku. 
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V skutočnosti sa na viditeľné miesto vyvedie 
len dodávaný snímač na diaľkové ovládanie. 
Vyskúšali sme si, že s chladením prijímača nie je 

problém, pokojne môže 
byť napr. v uzavretej 
zásuvke. Zariadenie sa dá 
umiestniť aj na stenu. 
      Ovládanie je bežné, 
ako je to zvykom 
v prípade zariadení AB 
CryptoBox. V prvom 
kroku si nastavíte 
parametre satelitu, v prí
pade ladenia kanálov 
existuje šikovná voľba 
na hľadanie slovenských 
alebo českých televíz
nych staníc FastScan. 
Naladenie je v tomto 
prípade otázkou doslova 
niekoľkých sekúnd. 
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AB CryptoBox 
500HD mini

Expresné ladenie slovenských kanálov od poskytovateľa Skylink

Elegantné zobrazenie doplnkových informácií o vysielanom programe

Ak vás nezaujíma televízny program, môžete si napr. zahrať sudoku

Elegantné diaľkové ovládanie sa dobre hodí do obývačky

Čo je malé, to je milé. Platí to aj o tomto 
satelitnom prijímači, ktorý sme dostali 
na recenziu hneď zahorúca. je to úplná 
novinka, ktorá odpovedá na požiadavky 
viacerých používateľov.
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