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JAAROVERZICHT

▲ AB-COM 
PRISMCUBE RUBY
Er zijn mediaspelers en er 
zijn mediaspelers met  
een beetje meer: XBMC + 
satelliet = Prismcube. Het is 
de droomcombinatie van 
elke fanatieke multimedia-
consument: een prima  
satellietontvanger en  
mediaspeler in één  
apparaat. De basis van het 
apparaat is XBMC. En dat is 
in het gebruik het grote 
voordeel van de Prismcube. 
Het beeld dat de Prismcube 

▲ REBOX 
RE-4220 HD
Het Haarlemse bedrijf  
Rebox biedt met het model  
RE-4220 HD een betaalbare 
multimedia- en multiroom 
ontvanger. De CanalDigitaal-

De combinatie van satelliet- 
en kabelontvangst spreekt 
veel Nederlanders aan.  
Totaal TV testte het  
afgelopen jaar veel van  
zulke hybride ontvangers. 
De Coolstream Tank stak 
boven de rest uit: ‘Goed,  
beter… best’ kopte het  
testverslag. Dat komt  
vooral door de sublieme 
beeldkwaliteit. Maar ook  
de betrouwbaarheid van 
Neutrino HD firmware 

◀ GOOGLE 
CHROMECAST
Een stick met potentie, was 
het oordeel van Totaal TV 
toen Chromecast werd  
getest op het moment dat 
deze nog niet officieel in  
Nederland te koop was. In 
de afgelopen maanden blijkt 
die potentie nog groter dan 
we konden vermoeden: de 
Nederlandse multimedia-
consument streamt steeds 
vaker van tablet of smart-
phone naar de Chromecast. 
Het grootste voordeel is de 

> De AB-COM Prismcube Ruby heeft 
een adviesprijs van 199 euro. Astrasat 

leverde het testexemplaar dat als 
eindbeoordeling vier sterren kreeg.

> De Rebox RE-4220 HD is
afkomstig van importeur Rebox en 

is voor 139 euro te koop. Veelzijdig-
heid is het grootste pluspunt. 

Een apparaat als dit verdient vijf 
sterren en dat was dan ook het 

testresultaat.

> De Coolstream Tank kreeg als 
eindresultaat van onze test wat hij 

echt verdient: vijf sterren! De  
adviesprijs is 369 euro. Pluspunt 
is het kijkgenot dat het apparaat 

biedt. Het is jammer dat een  
blindscanfunctie ontbreekt.

> Het testresultaat met een eindoordeel van drie sterren was een momentopname voordat 
Chromecast in Nederland te koop was. Na de marktintroductie buiten Amerika en dus ook in Europa 
zijn er meer apps voor Chromecast geschikt gemaakt. Daarom is het eindoordeel nu zeker één maar  

mogelijk zelfs twee sterren hoger. Voor ons reden om de Chromecast als beste gadget van 2014 aan te 
merken. De adviesverkoopprijs van Google Chromecast is 40 euro.

levert, is prima. Dankzij de 
snelle processor zappen we 
met acceptabele snelheid 
langs de zenders en de  
infobalk vertelt ons precies 
wat we willen weten over het 
kanaal. Natuurlijk kunnen 
we met XBMC gebruikmaken 
van alle extra’s die de speler 
zo geweldig maken, zoals 
het online ophalen van  
ondertitels en het samen-
stellen van een bibliotheek. 
Via vele tientallen add-ons 
kunnen we XBMC verder 
aankleden met bijvoorbeeld 
YouTube, LiveLeak, NPO  

kijker heeft baat bij de  
ondersteuning van auto-
fastscan: bij het in- en uit-
schakelen van de ontvanger 
wordt gecontroleerd of er 
een nieuwe fastscanzender-
lijst beschikbaar is. Deze 
ontvanger beschikt over  
een uitmuntend werkende 
blindscan. Verder wordt er 
een zeer gevoelige tuner  
gebruikt. Er hoeft dus geen 
zender gemist te worden. De 
beeldkwaliteit is goed. Het 

speelt een belangrijke rol. 
De gebruiker kan zich  
heerlijk uitleven met de 
Coolstream Tank. Er kunnen 
vier tuners gebruikt worden. 
Standaard wordt hij geleverd 
met twee satelliettuners.  
Bij de overige twee tuners 
kan worden gekozen voor 
satelliet- of kabel/Digitenne-
tuner. In de meest  
uitgebreide configuratie  
kan de kijker hierdoor van 
drie uitzendplatforms én  

lage aanschafprijs en  
makkelijke installatie.  
Nadeel is de draadloze  
koppeling via Wi-Fi aan  
het thuisnetwerk. De  
Chromecast kan alleen via 
de 2,4 GHz-frequentieband 
met het Wi-Fi netwerk  
communiceren. Omdat deze 
frequentieband veel gebruikt 
wordt, kan hierdoor een ver-
storing van het Wi-Fi signaal 
optreden in een omgeving 
met veel Wi-Fi zenders.

Uitzending gemist en talloze 
andere kanalen en diensten. 
Wie wat dieper in de materie 
duikt, weet ook een dienst 
als Icefilms te installeren, 
waarmee op magische wijze 
de meest recente films en 
serie beschikbaar komen.

▼ BESTE HYBRIDE ONTVANGER COOLSTREAM TANK
interactieve diensten via  
het internet gebruikmaken. 
Er zijn wellicht hybride  
ontvangers met meer  
interactieve functionaliteit, 
maar de betrouwbaarheid 
van dit apparaat is in onze 
ogen een enorm pluspunt. 
Het blijft wel jammer  
dat HbbTV niet wordt  
ondersteund. 

zappen tussen kanalen  
verloopt binnen een seconde 
bij ongecodeerde kanalen en 
duurt net iets langer als er 
van codering gebruik wordt 
gemaakt. Naast een interne 
- niet gecertificeerde - 

kaartlezer zijn er ook  
twee CI-sloten aanwezig. 
DLNA-ondersteuning  
maakt bredere multimedia-
toepassingen mogelijk.  
Streamen van tv-zenders 
naar andere apparaten als 
tablets en televisies is een 
groot pluspunt. Dat geldt 
ook voor een uitgebreid  
interactief platform en  
ondersteuning van HbbTV.
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