
 

 

„Philips“ Prestigo
Universalus nuotolinio 
valdymo pultas

„Touch 15 in 1“

SRT8215
Supaprastintas bendrasis valdymas

Visos funcijos, tik reikalingi mygtukai
Laikas padėti visus pultus į šalį! „Prestigo SRT8215" kontroliuoja iki 15 prietaisų viename 
ir jame yra tik reikalingi mygtukai, lengvai pasiekiami skystųjų kristalų (LCD) monitoriuje. 
Nustatykite „Prestigo" kompiuteryje ir mėgaukitės savo namų pramogomis.

Intuityvus naršymas
• Lengva prieiga prie specialių funkcijų, naudojantis 5,6 cm LCD ekranu
• Spalvotas jutiklinis ekranas palengvina naršymą
• Apšviesti mygtukai skirti reguliuoti jūsų prietaisą tamsoje.

Greitas ir lengvas priėjimas prie pramogų
• Veiklos skirtos reguliuoti daugelį prietaisų
• Tiesioginė prieiga prie jūsų mėgstamų kanalų

Greitas ir lengvas nustatymas
• Paprastas kompiuterio nustatymas vos keliais žingsniais - „Windows“ arba „Mac“
• Atnaujinkite programinę įrangą internete
• Reguliuokite beveik bet kokio prekės ženko prietaisus



 Reguliuokite virtualiai bet kokią 
priemonę

„Prestigo“ infraraudonųjų spindulių duomenų 
bazėje yra daugiau nei 300 000 prietaisų, 
leisiančių valdyti virtualiai beveik bet kurį 
prietaisą šiandieninėje rinkoje, neatsižvelgiant į 
prekės ženklą. Naudojantis kompiuterio 
nustatymais, duomenų bazėje parenkamas jūsų 
prietaisui tinkamas infraraudonųjų spindulių 
kodas.

Lengva prieiga naudojantis LCD ekranu

5,6 cm (176 x 220 pikselių) spalvotas LCD 
ekranas – aukštos rezoliucijos kokybė ir 
lengvas nuskaitymas. Jutiklinis ekranas rodo tik 
reikiamus mygtukus ir leidžia greitai naršyti 
nuotolinio pulto ekrane.

Veikla paremtas reguliavimas
Savo namų pramogų įrenginius vietoj daugelio 
pultų spaudinėjimo paleiskite vienu mygtuku 
paspaudimu. Tiesiog spustelėkite veiksmo 

mygtuką, pvz.: „Žiūrėti filmą“, o „Prestigo“ 
automatiškai įjungs skirtingus būtinus paleisti 
filmą įrenginius: televizorių, DVD grotuvą ir 
namų kino sistemą.

Užtikrintai naudojamas ateityje

„Philips Configo“ programinė įranga 
automatiškai jus informuos apie jūsų„Prestigo“ 
skirtus atnaujinimus internete. „Configo“ 
programinė įranga parsiųs atnaujinimus ir 
pasirūpins jų įdiegimu.

Paprastas kompiuterio nustatymas

Kad lengvai nustatytumėte kompiuterį 
skirtingomis kalbomis, USB laidu prijunkite 
savo „Prestigo“ nuotolinio valdymo pultą prie 
savo kompiuterio arba MAC. Keliais paprastais 
veiksmais pritaikykite sau reikalingą 
funkcionalumą.

Apšviesti mygtukai

Apšviesta klaviatūra palengvina visų prietaisų 
reguliavimą net ir tamsoje.

Tiesioginė prieiga prie mėgstamų kanalų
Daugelio šalių pagrindinių televizijos ir radijo 
kanalų piktogramos gali būti įdiegtos jūsų 
nuotolinio valdymo pulte. Įdiegę galite lengvai 
pasirinkti savo mėgstamus kanalus naudodami 
stočių piktogramas, o ne spaudinėdami 
nuotolinio valdymo pulto mygtukus su skaičiais.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti 
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 
emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą 
saugant aplinką vienoje arba keliose 
„Philips“ ekologiškumo srityse – 
efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, 
kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo 
ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą 
tarnavimo laiką srityse.
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Priedai
• USB laidas: 1,2 m

Patogumas
• Fono mygtukai
• Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
• Ekrano tipas: LCD
• Veiklų skaičius: 15
• Prietaisų skaičius: 15
• Atnaujinimai internete: Pasiekiama
• Ekrano meniu kalbos: danų, olandų, lietuvių, 

suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, italų, norvegų, 
portugalų, rusų, ispanų, švedų

• Programuojamos kanalų ikonos: 100
• Palaikomi prietaisai: AMP, Garso sistema, „Blu-ray“ 

grotuvas, KABELINĖ TELEVIZIJA, CD/MD, DVB-
T/S, DVD, Įrašantis DVD grotuvas, DVD-VCR 
kombinuotas prietaisas, DVDR-HDD kombinuotas 
prietaisas, Skaitmeninis medijos imtuvas, Žaidimų 
kompiuteris, HD-DVD grotuvas, HTS, Standžiojo 

disko grotuvas, Namų kinas, MP3 Player Dock, Mini 
diskas, PC, Projektorius (IR), IMTUVAS, SAT, 
Juostinis, Televizorius, TV-DVD kombinuotas 
prietaisas, TV-VCR kombinuotas prietaisas, TV-
VCR-DVD kombinuotas prietaisas, Imtuvas, VCD, 
lazerinis diskas, VCR

Ekranas
• Jutiklinės panelės

Valdymas infraraudonais spinduliais
• Sužinoti IR kodus
• Funkcionavimo nuotolis: 10 m

Maitinimas
• Baterijos pridedamos

Sąranka
• Nustatymo metodas: Kompiuterio nustatymas
•
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