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Proč ho koupit?
Nevím, zda ho nazvat spíš domácí multimediální 
centrálou, nebo DVB-S2 přijímačem s možností 
záznamu na USB disky. Je obojím. Má tak šanci 
oslovit i ty, kterým třeba u Sony PS3 nebo  
PopCornů chybí možnost záznamu a u běžných 
DVB-S přijímačů postrádají podporu internetové 
konektivity a multimédií. Ri
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Na jedné straně dostal do vínku „pouze“ je-
den tuner a zůstal i bez vestavěného pevné-

ho disku, ale na straně druhé má takovou mul-
timediální a síťovou výbavu,  jakou by mu mohlo 
závidět nejedno domácí multimediální počíta-
čové centrum i další univerzální stroje. To vše 
v úhledném balení DVB-S přijímače bez hlučné-
ho aktivního chlazení a s neomezenou možnos-
tí záznamu. Není totiž nic snazšího než k jeho 
konektoru USB připojit externí „krabičku“ s pev-
ným diskem libovolného rozměru, fyzického 
i kapacitního. Disk musí být naformátován buď 
do „windowsovského“ souboru FAT32 (ano, 
víme, že maximum pro jeden jeho oddíl je pak 
jen 32 GB, ale od toho tu už máme externí utili-
ty), případně linuxového Ext2 (do něj ho dokáže 
formátovat i sám přijímač).

Samozřejmostí je možnost zadat samočinné 
nahrávání v Elektronickém programovém prů-
vodci i klasicky v časovém spínači, a to až dva-
ceti bloků (včetně opakovaných denně, týdně či 
od pondělí do pátku)  stejně jako časový posun 
v aktuálním záznamu v předem určeném rozpětí 
od 30 do 180 minut (funkce TimeShift). Speciál-
ní střihové funkce však chybějí (alespoň v aktu-
ální verzi programové výbavy). 

Kódování a přípojná místa
Ovládání je příjemně rozděleno do čtyř hlavních 
oken, bez zbytečně hlubokého zanořování do 
dalších podoken. Menu je plně počeštěné, drob-
ná rezidua původních textů odpouštíme, kvalita 

překladu je nadprůměrná (a když jsme u té češ-
tiny: Optex také podporuje české titulky v .sub, 
.srt a .smi). Naladěné stanice lze uspořádat pod-
le obvyklých kritérií (abecedně, neplacené x pla-
cené, standardní x vysoké rozlišení) a ukládat do 
dvacítky individuálních seznamů. Pro příjem 
v českých podmínkách je třeba použít CI modul 
CryptoWorks, přístroj má vstupy pro dva moduly. 
Osadit lze samozřejmě oba, přepínání předvoleb 
různých kódovacích systémů je bezproblémové. 
Jediný tuner dokáže využít jak přepínače DiseqC, 
tak i motorizované natáčení paraboly DiseqC1.2 
a také GotoX/USALS. Ovládání, poskytující 
všechny obvyklé funkce, zpestřují  libůstky typu 
individuálního elektronického zvětšení libovolné 
části obrazu (funkce Zoom).

Zadní stěna přijímače nese kromě už zmí-
něného konektoru USB a přípojky D-sub pro  
nejnižší úroveň modernizace jeho programové  
výbavy také optický i elektrický digitální audio-
výstup a obvyklé výstupy AV, scart (žel pouze 
jediný), YUV a HDMI. HDMI pracuje, jak je 
u HDTV vysílání obvyklé, do rozlišení 1080i, 
s podporou evropských i zámořských snímko-
vých frekvencí. Konektorovou sestavu završuje 
datová přípojka LAN, která se neomezuje pouze 
na transport nahrávek. 

Nemusí pršet tunery,  
stačí když Kappou multimédia
Pokud přijímač připojíme kabelem třeba k domá-
címu ADSL směrovači  (bezdrátový přenos Wi-Fi 

Plnou Kappou Net
Satelitní  HDTV přijímač, který zdobí francouzský šarm firmwaru, 
asijská mrštnost a řecké písmeno v názvu, nastoupil původně do 
testu  DVB-S rekordérů s pevným diskem, ale jeho odlišná koncepce 
ho vynesla do samostatného profilu. Čím je výjimečný?
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se nekoná) a správně nakonfigurujeme síť (pře-
pínání mezi dynamickým přidělením a fixní adre-
sou je samozřejmostí, ale ocenil bych i možnost 
konfigurace proxy serveru včetně DNS jmen), 
získáme skutečný síťový přehrávač. Tlačítko WEB 
v jeho menu sice nezobrazí klasický internetový 
prohlížeč, avšak posbírá informace z RSS kanálů 
i Twitteru a zpřístupní aplikace o počasí, světo-
vém času a především internetová rádia,  zdroje 
komprimované hudby (Jamendo, ShoutCast) 
a obrazové služby typu Google Picassa nebo  
Flickr. A pokud v „bedně“ nedávají zrovna nic za-
jímavého, mohou přijít k dobru i jednoduché hry. 
Z připojených disků lze přehrávat také soubory 
DivX, z internetu prohlédnout YouTube i (pssst!!!)  
YouPorn. Jak vidno, Kappa zvládá sledování 
a stahování kontejnerů FLV (Flash) i AVI. A pokud 
byste chtěli audiovizuální obsah zhlédnout do-
předu i na počítači, doporučuje výrobce využít 
kromě firemního programového vybavení třeba 
přehrávač VLC. Na něj osobně pěji velkou chválu 
nejen pro maximální podporu všemožných for-
mátů, ale také pro možnost přehrávání nekom-
pletních, poškozených či nestandardních kontej-
nerových souborů.

Miroslav Werner

Optex St yx Kappa
tuner  demodulace QPSK & 8PSK, kmitočtové 

pásmo 950–2150 MHz, datový tok   
2–45 Ms/s (DVB-S), 10–31 Ms/s (DVBS2), 
ovládání DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS

videoformáty  576i/p, 720p, 1080i;  MPEG2 MP@ML, 
MP@HL, MPEG4 H.264/AVC; HP@L4

audioformáty MPEG1 layer 1, 2, MP3, Dolby AC3
přípojky  AV, scart (AV, S-video, RGB), YUV, HDMI,  

2 CI, USB 2.0 (max. 500 mA), D-sub, 
digitální audiovýstup optický i elektrický, 
LAN 10/100 Mb/s

příkon/Standby 35 W/4 W
rozměry 34 x 6 x 23 cm (š x v x h)
hmotnost 2 kg
web  www.optexcz.eu
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