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Um Poço de 
Energia Multimédia

Receptor Satélite HDTV & Multimédia  

AB IPBox 9900HD

Na edição anterior da TELE-satélite (08-09/2010) falamos sobre o 
AB IPBox, um novo fabricante de receptores na Eslováquia. Neste 
momento temos em nossas mãos o seu modelo principal, o AB IPBox 
9900HD Plus. Este modelo com sintonizador duplo vem com dois 
sintonizadores DVB-S2. Também está disponível o modelo 9900HD 
que é idêntico, excepto pode escolher o segundo sintonizador para 
DVB-S, DVB-C (cabo) ou DVB-T (terrestre). Todos os receptores IPBox 
desta gama utilizam Enigma2 HD- uma versão do sistema operacional 
de código aberto Linux. E por isso, é efectivamente um computador 
especialista em receber sinais de satélite numa caixa de receptor de 
satélite. A quantidade de funções e opções disponíveis são incríveis, e 
a promessa de novos add-ons e plug-ins faz com que esta experiência 
seja realmente emocionante para aquelas pessoas que gostam de 
personalizar e melhorar.

AB IPBox 9900HD
Um receptor muito potente para satélite e mídia com recursos infinitos
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O nosso modelo para testes 
veio numa caixa branca de 
metal, que faz a diferença 
do habitual preto ou prate-
ado. O painel frontal está 
decorado com um elegante 
design floral que certamente 
destaca-se dos outros. Acho 
que poderiam ser crisálidas, 
mas não quero citar sobre 
isso. Também está disponível 
a versão a preto.

O painel frontal tem os 
botões necessários abaixo do 
visor para efectuar as opera-
ções básicas. O visor é real-
mente brilhante, o suficiente 
para dar um brilho azul/verde 
numa sala escura. Quando 
acabamos de ver televi-
são numa sala escura com 
o receptor por debaixo do 
televisor, uma das primeiras 
coisas que ia começar a pro-
curar seria de um aplicativo 
para reduzir a iluminação no 
escuro. Isto pode tornar-se 
factor de distracção. Outra 
alternativa, embora não tão 
graciosa, é fazer como eu fiz 
que é colocar uma caixa de 
DVD à frente do visor!

mos o primeiro boot apare-
ceu um assistente de vídeo 
inteligente para configurar e 
ajudar a encontrar as melho-
res configurações de brilho e 
contraste, isto também pode 
ser encontrado no menu de 
configuração, se for nova-
mente necessário.

A instalação do Satélite pode 
ser simples ou complicada 
depende do que pretender. A 
instalação “simples” deve ser 
o suficiente para a maioria 
das pessoas e contem todas 
as opções desde o uso de 
um único LNB até aos comu-
tadores DiSEqC e USALS. O 
modo “Advanced” acrescenta 
muitas mais opções que são 
fora do vulgar, o que pode 
ser uma grande ajuda para 
aqueles que têm uma com-
plicada colecção de antenas 
parabólicas e interruptores. 
Se mesmo assim isso não 
for o suficiente, existe ainda 
um menu em separado “ins-
talação do equipamento de 
satélite” com mais opções. 
Ao acedermos a este menu, 
aparece uma mensagem de 
alerta”por favor, não alterar 
qualquer valor a menos que 

saiba o que está a fazer!” Isto 
é certamente um conselho 
que deve ser escutado.

A procura de canais não é 
tão rápida. Uma varredura 
no ASTRA 1 leva cerca de 
oito minutos. Os novos canais 
que encontrou após uma var-
redura podemos ver numa 
secção separada da lista de 
canais, é realmente uma boa 
ideia.

A lista de canais é um 
pouco diferente do habitual, 
e algumas duvidas que tinha 
no inicio desapareceram 
assim que estive um pouco 
de tempo a tentar entender 
como tudo funciona e de veri-
ficar qual a melhor forma de 
usar. Os canais podem ser 
agrupados por satélite, pro-
vedor ou grupo de favoritos.

A função de favoritos é mais 
avançada do que a maio-
ria dos outros receptores. 
Dentro da lista de favoritos, 
podemos acrescentar grupos 
de canais ao receptor, isto é 
referido como um “bouquet”. 
Não devemos confundir com 
o uso habitual em termos de 
satélite para um grupo de 
canais de um transponder, 

Na parte inferior do painel 
frontal temos duas CAM ś, 
duas entradas para cartões 
Conax e uma porta USB. 
Temos uma porta USB adi-
cional na parte traseira que 
é mais adequado para uma 
conexão organizada de um 
disco rígido externo e também 
temos a opção de conectar 
um HD SATA externo. Cada 
uma das duas entradas do 
sintonizador tem uma saída 
loopthrough correspondente. 
Tem quase todas as ligações 
para todos os sistemas pos-
síveis de áudio e vídeo: Duas 
fichas scart, vídeo composto 
e vídeo componente, HDMI, 
S/PDIF e um modulador UHF 
para bombear a imagem 
pelos cabos de antena para o 
televisor. Também vem com 
uma saída 0/12V, ultima-
mente é difícil de encontrar, 
mas é sempre bem-vindo 
para aqueles que ainda fazem 
uso disso.

Como o receptor funciona 
com o sistema operacio-
nal mais poderoso do que o 
normal, demora um pouco 
mais a ligar e obter uma 
imagem no ecrã. O processo 
de inicialização demora cerca 
de dois minutos para que 
fique concluído. Quando faze-
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Praticamente escondida a grelha EPG  

Lista de programação  

Multi EPG  

Media player  

Entradas no Timer  

Barra informativa de eventos  

Menu de Plugins  

Instalação do Satélite  

Opções de digitalização  

Configuração do equipamento de satélite  
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isto poderá ser um grupo de 
canais sobe um nome dado 
pelo usuário, como por exem-
plo música, desporto, etc A 
partir da lista de provedores 
na lista de canais, podemos 
acrescentar todos os canais 
de um destes e aparecerem 
como outro “bouquet” de 
favoritos. Assim que perce-
bemos a forma como isto 
tudo funciona, é realmente 
maravilhoso e flexível fazer. 
Outra adição extra e inteli-
gente é a adição do programa 
em exibição ao lado do nome 
da lista do canal na lista.

Achei que o EPG incluído é 
uma revelação inicial menor. 
Imediatamente temos dispo-
níveis dois modos, as primei-
ras informações apresenta 
apenas o programa actual, 
as setas do teclado permi-
tem o movimento de página 
a página para transmissões 
futuras. A função multi EPG 
apresenta várias páginas 
para todos os canais - filtra-
ção por “bouquet”, se neces-
sário – exibindo os programas 
actuais. Novamente, as setas 
em anel servem para navegar 
para o futuro na lista.

Senti a falta de ter um 
estilo de exibição da grelha 
tradicional, especialmente 
quando se trata de planear 

as gravações em torno das 
limitações de capacidade da 
sintonia. Até que encontrei 
um atalho no controlo remoto 
que dava exactamente o que 
eu pretendia. Para aceder ao 
atalho tive que pressionar o 
botão, depois 2, como dizia 
no manual para dar acesso à 
rádio na Internet, ao invés, 
apareceu um estilo de grade 
EPG! Perfeito, apesar de 
que eu pretender e também 
sentir a falta da minha rádio 
da Internet!

No EPG podemos acrescen-
tar eventos no timer . Para 
adicionar uma gravação é 
muito simples apenas precisa 
de pressionar o botão verde-
-verde e fica pronto para 
gravar. Estão disponíveis 
outras opções, se for neces-
sário - em vez de gravar, o 
receptor pode apenas fazer 
o zapping para o programa e 
não gravar. Uma adição extra 
que desperta a nossa era de 
consciência sobre a poupança 
de energia é a opção de ir 
para um dos dois modos de 
economia de energia, stan-
dby ou deep standby, ao ter-
minar.

Podemos aceder às grava-
ções a partir da lista de gra-
vações através de um botão 
dedicado “arquivos”, ou com 

Configuração da rede  

Reprodução de gravação  
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o media player. Este último 
também reproduz arquivos 
mídia em vários formatos, 
incluindo Xvid, DivX e MP3. 
Também podemos ver as 
imagens estáticas. O media 
player parece ser um pouco 
difícil manusear, mas o botão 
Help no controlo remoto faci-
lita caso tenhamos duvidas 
sobre que botões pressionar.

Temos que “agradecer” 
pelo facto do IPBox lembrar-
-se de ter algo que real-
mente deveria ser dado 
como norma, mas realmente 
é negligenciado por muitos 
PVRs - o texto EPG da descri-
ção do programa é guardado 
com a gravação.

Quando as gravações estão 
em andamento os menus por 
vezes ficam um pouco lentos, 

1. Telnet
2. Uma conexão FTP para a caixa 
usando o Filezilla
3. Definições Web interface timer
4. Web Interface Web
5. Reproduzir uma gravação com o 
leitor VLC através da interface web
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e aparece um pequeno gráfico 
com engrenagens girando no 
canto do ecrã para sabermos 
que a máquina está ocupada. 
È preciso paciência quando 
aparece e temos de esperar 
para que isso desapareça, 
mas pelo menos quando isso 
aconteceu a minha paciência 
foi a única coisa que danifi-
quei porque as minhas grava-
ções estavam perfeitamente 
intactas.

A qualidade de imagem 
do receptor é excelente, até 
mesmo em alguns arqui-
vos demos no meu arquivo 
Xvid pareciam melhor que o 
normal quando é feito o ups-
caling para HD no ecrã.

Podemos usar discos rígi-
dos externos e memory 
sticks, que a reprodução 
dos ficheiros mídia funciona 
tão bem como na unidade 
interna. No entanto fui derro-
tado com a cópia dos arquivos 
entre os dispositivos internos 
e externos. Simplesmente 
não consegui encontrar a 
forma de fazer. Será essen-
cial acrescentar um plug-in 
gerenciador de arquivos ou 
algo semelhante.

Esta função aparente-
mente em falta fez apressar-
-me a ligar o IPBox na minha 
rede de computadores atra-
vés da porta Ethernet. Esta 
configuração é exactamente 
a mesma de acrescentar 
um computador - se usar 
o DHCP, podemos detec-
tar automaticamente um 
endereço e configurações. 
Caso seja necessário ajuste 
manual, estão todos aqui e 
tenho orgulho de dizer que o 
meu receptor comunicou com 
o mundo exterior à primeira 
tentativa, algo que nem 
sempre podemos alegar que 
aconteça com a minha colec-
ção de computadores.

Não é mencionado no 
manual, mas é possível usar 
tanto o Telnet e FTP para 
comunicar com o receptor. 
Felizmente, fiz uma rápida 
procura na internet para 
encontrar o nome de usuá-
rio e a senha original, caso 
contrário, esta minha expe-
riência teria sido em vão e 
rapidamente trocava por um 
longo jogo de adivinhas. A 
propósito deixo aqui essa 
informação util, o username: 

root, senha: ipbox. Através 
do FTP, consegui transferir 
as gravações para um com-
putador. As gravações estão 
no formato .ts, isto significa 
que podem ser manipuladas 
e editadas com um software 
MPEG, e para está disponível 
vários tipos de freeware.

Teria sido agradável ter 
uma função fácil de copiar os 
arquivos para um dispositivo 
externo, mas através da rede 
significa que se precisarmos 
de um arquivo podemos ir 
buscar sem precisar de quais-
quer tipo de disco, cartões de 
memória, fitas de vídeo ou 
outro tipo de mídia . Trans-
ferir através da rede, editar 
e codificá-los como necessá-
rios, e até mesmo enviar de 
volta para a máquina em for-
mato Xvid para voltar a ver! 
Isto funciona muito bem.

Se o receptor estiver ligado 
ao mundo exterior, é pos-
sível adicionar e actualizar 
o software do aparelho. A 
forma mais fácil é através 
dos plug-ins no menu do 
aparelho. Podemos fazer a 
ligação ao servidor www.
enigma.satupdate.net onde 
estão disponíveis os plug-
-ins e configurações. Fiquei 
um pouco desapontado por 
estar disponível pouco sof-
tware no momento em que 
fiz este relatório, espero que 
no futuro estejam disponíveis 
mais plug-ins. No entanto, 

podemos adicionar mais uma 
jóia - a interface web.

Foi rápida a instalação a 
partir do servidor, a inter-
face web acrescenta outro 
nível de comunicação com 
o mundo exterior. Navegar 
para o endereço IP do recep-
tor de um navegador web 
ficamos com uma interface 
combinada com o design do 
receptor. Aqui, podemos ver 
a lista de canais e o EPG e 
acrescentar as gravações. 
Através de uma pequena 
porta de saída no seu rotea-
dor, podemos aceder a qual-
quer local na internet. Da 
próxima vez que tiver no tra-
balho ou de férias e se esque-
ceu de gravar alguma coisa, 
não há problema - basta 
aceder à internet e aceder ao 
aparelho! Aqui os detalhes do 
programa fornecem um link 
para o Internet Movie Data-
base  (www.imdb.com) de 
cada programa.

Neste campo podemos 
fazer download das grava-
ções, em formato .ts -. é 
mais fácil que o meu método  
FTP - a televisão em directo 
e gravações podem mesmo 
ser transmitidas pelo media 
player. Consegui fazer com 
o material gravado, mas não 
tive sucesso com as trans-
missões em directo, foi difícil 
de perceber se o bug era meu 
ou do receptor.

Como se tudo isto não 
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fosse o suficiente, ainda 
podemos usar uma janela 
com um controlo remoto 
virtual para aceder a todas 
as funções do receptor. Ao 
pressionarmos cada tecla, é 
exibida uma imagem no ecrã 
(sem imagem de TV). Isto 
significa que pode ter con-
trolo total sobre o receptor, 
em qualquer parte do mundo 
através de uma ligação à 
Internet. Também pensaram 
na segurança e se for neces-
sário podemos activar SSL e 
protecção de senha.

Ficamos surpreendentes 
com todas estas opções e 
funcionalidades. Apenas pre-
cisa de olhar para as ima-
gens das opções no menu de 
configuração para ter uma 
ideia do que temos dispo-
nível para ajustar e alterar 
no IPBox de acordo com as 
suas próprias preferências. 
É óbvio que o mais emocio-
nante é a natureza do código 
aberto Linux e da promessa 
que traz de terceiros add-ons 
e software avançado. É aqui 
que o IPBox terá sucesso ou 
fracassará. O manual é uma 
grande ajuda para adicionar 
todas as funções normais 
de um receptor de satélite, 
e explica como actualizar e 
adicionar software, mas os 
mistérios e complexidades 
do sistema Linux são into-
cáveis. O receptor irá apelar 

por aqueles que querem 
obter o máximo dele, explo-
rando plenamente a força do 
sistema operacional. O que 
será necessário para fazer 
com que o receptor tenha o 
sucesso que merece ter, é a 
disponibilidade de software 
adicional e as orientações 
de como instalar e usar. O 
armazenamento de software 
que conseguimos acedemos 
no receptor está próximo 
do vazio, e neste preciso 
momento, parece haver 
pouca informação específica 
na internet em sites inde-
pendentes para o IPBox. Mas 
obviamente que estamos 
num começo, a caixa acabou 
de entrar no mercado.

Existem outros recepto-
res que utilizam aplicações 
e software Enigma2 e têm 
disponível na internet algum 
software para isso. Prova-
velmente alguns destes sof-
twares podem ser usados ou 
modificados para usarmos 
no IPBox. Na realidade, nos 
outros receptores que utili-
zam o sistema Linux, estão 
disponíveis funcionalida-
des extra para adicionar em 
todos os sistemas operacio-
nais modificados. Um exem-
plo que encontrei enquanto 
pesquisava responde a uma 
crítica sobre a transmissão 
Europeia por satélite e que 
tenho vindo a questionar há 

muitos anos - a inexistência 
de programação no EPG para 
sete dias na BBC e para outros 
canais no Astra 2 nos próprios 
receptores da Sky e Freesat, 
sendo necessário adicionar 
esta funcionalidade. Como 
espectador da BBC adoraria 
que esta função fosse útil no 
IPBox. Ficaria preocupado, de 
surgir uma tentativa de ins-
talarem algo parecido com 
isto que não seja específico 
para este receptor ou de 
surgir uma versão do sistema 
operacional. Provavelmente 
seria necessário um “guia de 
demo” para saber como obter 
o máximo de um IPBox base-
ado em Enigma2... talvez eu 
deve ir aprendendo um pouco 
mais, e começar a escrever 
sobre isso!

O manual do IPBox, e o 
suporte no site encami-
nham os usuários para sites 
independentes e de fóruns 
para encontrar software e 
suporte. Vamos esperar que 
estes sites apareçam breve-
mente com novidades para 
quem gosta de experimentar 
e melhorar o seu receptor. 
Com tanto poder disponível, 
apenas precisa de um bom 
nível de suporte e disponibi-
lidade de software para per-
mitir que os seus utilizadores 
usem todo este potencial. O 
IPBox será um verdadeiro 
desafiante para os receptores 

baseados em Linux já exis-
tentes no mercado.

Temos um receptor pode-
roso, com menus inteligentes 
e uma aparência inteligente, 
um conjunto imbatível de 
funções e uma excelente 
qualidade de imagem. As 
opções de configuração são o 
mais abrangente que poderia 
desejar. O sistema inteligente 
de favoritos com os três 
modos de EPG (talvez o mais 
útil esteja escondido na parte 
atrás do menu de atalho) 
faz com que esta máquina 
satisfaça os usuários mais 
avançados e os espectado-
res casuais. Para sabermos é 
preciso escalar uma curva de 
aprendizagem um pouco mais 
íngreme do que a encontrada 
em outros receptores, mas 
este esforço vale bem a pena.

Talvez a conclusão mais 
reveladora seja depois de 
testarmos o receptor durante 
uma semana ou duas, nos 
habituamos ou não ao que 
podemos e não podemos 
fazer, gostaria de ter o meu? 
Posso honestamente dizer 
que eu adoraria ter um.
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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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+
Sistema operacional Linux abre a caixa para 

uma infinidade de add ons. 
Memória de canais sofisticada.
Acesso remoto através da Internet.
O PVR grava o EPG.
Três níveis de EPG.

-
Demora algum tempo a arrancar.
Deverá ser adicionada a possibilidade de diminuir a inten-

sidade do display no aparelho.

Especialista no assunto


