
 

 

Philips Prestigo
Univerzális távvezérlő

Touch 15 az 1-ben

SRT8215
Egyszerűsített teljes vezérlés

Teljes funkcionalitás csak a valóban szükséges gombokkal
Itt az ideje, hogy félretegye eddigi távvezérlőit, hiszen mostantól egyetlen Prestigo SRT8215 
használatával akár 15 készüléket is vezérelhet. Az LCD érintőképernyő egyszerű hozzáférést 
biztosít. Állítsa be Prestigo távvezérlőjét számítógépén keresztül, és élvezze az otthoni szórakozást.

Intuitív navigáció
• Könnyű hozzáférés a speciális funkciókhoz az 5,6 cm-es LCD kijelzőn keresztül
• Színes érintőképernyő a könnyű kezelés érdekében
• A hátsó megvilágítású gombok segítségével sötétben is vezérelheti készülékeit

Hogy Ön gyorsan és könnyedén hozzáférhessen szórakozásához
• Több eszköz vezérlése
• Közvetlenül hozzáférhet kedvenc csatornáihoz

Egyszerű és könnyű beállítások
• A számítógép beállítása néhány egyszerű lépésben, Windows vagy Mac rendszerben
• Interneten elérhető szoftverfrissítések
• Szinte az összes gyártó minden eszközének vezérlésére alkalmas



 Bármely eszköz vezérlésére alkalmas

A Prestigo több mint 300 000 készüléket 
tartalmazó infravörös kódadatbázisa 
gyakorlatilag a piacon ma megtalálható összes 
készülék vezérlésére alkalmas - gyártótól és 
típustól függetlenül. A megfelelő infravörös 
kódot a számítógép beállításain keresztül lehet 
kiválasztani az adatbázisból.

Könnyű hozzáférés az LCD kijelzőn 
keresztül

5,6 cm-es (176 x 220 pixel) színes LCD kijelző, 
amely nagy felbontásának köszönhetően 
egyszerű olvashatóságot biztosít. Az 
érintőképernyő csak azokat a gombokat 
jeleníti meg, amelyekre Önnek szüksége van, 
könnyű navigálást biztosítva a távoli képernyőn.

Üzemmódalapú vezérlő
Otthoni szórakoztatórendszerét elindíthatja 
egyetlen gombnyomással. Ha pl. megnyomja a 
filmnézéshez hozzárendelt műveletgombot, a 
Prestigo távvezérlő automatikusan bekapcsolja 
a műveletnek megfelelő összes készüléket, 
vagyis a TV-t, a DVD lejátszót és a házimozi-
rendszert is.

Időtálló

A Philips Configo szoftver automatikus 
értesítést küld a Prestigo távvezérlőhöz 
elérhető online frissítésekről. A Configo 
szoftver letölti a frissítéseket, és elvégzi a 
telepítést.

Számítógép egyszerű beállítása

Ha csatlakoztatja a Prestigo távvezérlőt a 
számítógéphez vagy a Mac rendszerhez USB-
kábellel, elvégezheti a beállításokat a kívánt 
nyelven. A funkciók egyedi beállítása néhány 
egyszerű lépésben elvégezhető.

Hátsó megvilágítású gombok

A megvilágított billentyűzettel sötétben is 
könnyen vezérelheti készülékeit.

Közvetlen hozzáférés kedvenc 
csatornáihoz
A távvezérlőre telepítheti a csatornaikonokat a 
legtöbb ország fő TV- és rádióállomásaihoz. Ha 
egyszer beállította, az ikonok segítségével 
váltogathatja kedvenc csatornáit, anélkül, hogy 
a távvezérlő számgombjait nyomogatná.
SRT8215/10

Fénypontok
Univerzális távvezérlő
Touch 15 az 1-ben  



Kiadás dátuma  
2013-01-03

Verzió: 2.0.13

12 NC: 8670 000 58083
EAN: 87 12581 51497 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
SRT8215/10

Műszaki adatok
Univerzális távvezérlő
Touch 15 az 1-ben  

http://www.philips.com

