
 

 

Philips Prestigo
Universele 
afstandsbediening

Touch 15-in-1

SRT8215
Optimale controle in alle eenvoud

Onbeperkte functionaliteit zonder overbodige toetsen
Maak een eind aan die tafel vol afstandsbedieningen! Met de Prestigo SRT8215 kunt u tot 
wel 15 apparaten bedienen - de relevante toetsen verschijnen gewoon op het LCD-
touchscreen. Eenvoudig in te stellen via de computer.

Intuïtieve navigatie
• Eenvoudig toegang tot functies via het LCD-scherm van 5,6 cm
• Kleurentouchscreen voor eenvoudige navigatie
• Verlichten toetsen voor het in het donker bedienen van uw apparaten

Snelle en eenvoudige toegang tot entertainment
• Activiteiten voor het bedienen van meerdere apparaten
• Directe toegang tot uw favoriete zenders

Snelle en eenvoudige installatie
• Eenvoudig te installeren in een paar simpele stappen op een Windows- of Mac-computer
• Software-updates via internet
• Vrijwel elk apparaat van bijna alle merken bedienen



 Vrijwel elk apparaat bedienen

Dankzij de Prestigo-database met 
infraroodcodes voor meer dan 300.000 
apparaten kunt u vrijwel elk apparaat bedienen 
dat te koop is, ongeacht het model of merk. Via 
de installatie op uw computer wordt de juiste 
infraroodcode voor uw apparaten 
geselecteerd in de database.

Eenvoudig toegang via LCD-scherm

Het LCD-kleurenscherm van 5,6 cm (176 x 
220 pixels) staat garant voor een hoge 
resolutiekwaliteit en betere leesbaarheid. Het 
aanraakgevoelige scherm geeft alleen de 
relevante toetsen weer, zodat u snel kunt 
navigeren.

Bediening op basis van activiteit
Start uw home entertainment-ervaringen met 
één druk op de knop in plaats van dat u elk 
apparaat apart moet bedienen. Druk gewoon 
op een activiteitenknop zoals 'Een film 
bekijken' en de Prestigo schakelt zelf de 

desbetreffende apparaten in, zoals de TV, 
DVD-speler en het home cinema-systeem.

Ontworpen voor de toekomst

De Configo-software van Philips laat u 
automatisch weten wanneer er een online-
update beschikbaar is voor uw Prestigo. De 
Configo-software downloadt de updates en 
installeert ze.

Eenvoudig installeren via de PC

Sluit de Prestigo afstandsbediening via een 
USB-kabel aan op uw PC of Mac voor een 
eenvoudige installatie in uw eigen taal. Functies 
kunnen in een paar simpele stappen worden 
aangepast.

Verlichte toetsen

Dankzij het verlichte toetsenpaneel kunt u 
zelfs in het donker al uw apparaten moeiteloos 
bedienen

Directe toegang tot favoriete zenders
Kanaalpictogrammen voor TV- en 
radiozenders van de meeste landen kunnen in 
de afstandsbediening worden 
geprogrammeerd. Als de zenders eenmaal zijn 
ingesteld, kunt u eenvoudig via de 
zenderpictogrammen naar uw favoriete kanaal 
gaan en hebt u de cijfertoetsen op de 
afstandsbediening niet meer nodig.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen 
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot 
worden verminderd. Hoe? Deze 
producten bieden aanzienlijk betere 
milieuprestaties in een of meer van de 
Green Focal Areas van Philips: 
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke 
stoffen, Gewicht, Recycling en 
Levensduur.
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Accessoires
• USB-kabel: 1,2 m

Gemak
• Knoppen met achtergrondverlichting
• Batterij bijna leeg-indicatie
• Schermtype: LCD
• Aantal activiteiten: 15
• Aantal apparaten: 15
• Online-updates: beschikbaar
• Taalversies in beeldschermmenu: Deens, 

Nederlands, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Grieks, 
Italiaans, Noors, Portugees, Russisch, Spaans, 
Zweeds

• Programmeerbare zenderpictogrammen: 100
• Ondersteunde apparaten: AMP, Audiosysteem, 

Blu-ray-speler, KABEL, CD/MD, DVB-T/S, DVD, 
DVD-recorder, DVD-VCR-combi, DVDR-HDD-
combi, Digitale mediareceiver, Gameconsole, HD-

DVD-speler, HCS, Recorder met harde schijf, 
Home cinema, Station voor MP3-speler, Minidisc, 
PC, Projector (IR), ONTVANGER, SAT, 
CASSETTE, TV, TV-DVD-combi, TV-VCR-combi, 
TV-VCR-DVD-combi, Tuner, VCD, laserdisc, 
Videorecorder

Display
• Touchpaneel

Mogelijkheden met infrarood
• Leerbare IR-codes
• Bedieningsafstand: 10 m

Vermogen
• Inclusief batterijen

Configuratie
• Configuratiemethode: Instellen via de PC
•
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