
 

 

Philips Prestigo
Telecomando universal

Táctil, 15 em 1

SRT8215
Controlo total simplificado

Funcionalidade total apenas com os botões de que necessita
Chegou o momento de arrumar todos aqueles controlos remotos! O Prestigo SRT8215 comanda até 

15 dispositivos em 1 e apresenta os botões de que necessita, facilmente acessíveis através do ecrã táctil 

LCD. Configure o seu Prestigo através do computador e desfrute do seu entretenimento em casa.

Navegação intuitiva
• Acesso fácil a funções específicas através do ecrã LCD de 5,6 cm
• Ecrã táctil a cores para fácil navegação
• Botões retroiluminados para controlar os seus dispositivos no escuro

Acesso rápido e fácil ao seu entretenimento
• Actividades para controlar múltiplos dispositivos
• Acesso directo aos seus canais preferidos

Configuração simples e fácil
• Configuração simples por computador em alguns passos simples, em Windows ou Mac
• Actualizações de software através da Internet
• Controle qualquer dispositivo de qualquer marca



 Controle praticamente qualquer 
dispositivo

A base de dados de códigos de infravermelhos 
do Prestigo, com mais de 300 000 dispositivos, 
permite-lhe controlar praticamente qualquer 
dispositivo no mercado actualmente, 
independentemente do modelo ou marca. 
Através da configuração por computador, será 
seleccionado o código de infravermelhos 
correcto da base de dados para os seus 
dispositivos.

Acesso fácil através do ecrã LCD

Um ecrã LCD a cores de 5,6 cm (176 x 220 
pixéis) fornece qualidade de alta resolução e 
facilidade de leitura. O ecrã táctil mostra 
apenas as teclas de que necessita e permite 
navegar rapidamente pelo ecrã remoto.

Controlo baseado em actividades
Inicie as suas actividades de entretenimento 
em casa com um toque num botão, em vez de 

controlar cada dispositivo individual em passos 
separados. Basta premir o botão da actividade, 
como "Ver um filme", e o Prestigo liga 
automaticamente os diferentes dispositivos, 
como o televisor, o leitor de DVD e o Sistema 
de Cinema em Casa, para ver um filme.

À prova de futuro

O software Philips Configo informa-o 
automaticamente sobre as actualizações online 
para o seu Prestigo. O software Configo irá 
transferir as actualizações e tratar da 
instalação.

Configuração simples por computador

Ligue o seu telecomando Prestigo ao PC ou 
Mac através de USB para uma configuração 
simples por computador no seu idioma. 
Personalize todas as funções em poucos 
passos.

Botões retroiluminados

O teclado iluminado facilita o controlo de 
todos os seus dispositivos, mesmo no escuro.

Acesso directo aos canais favoritos
Os ícones de canal das principais estações de 
TV e rádio da maioria dos países podem ser 
instalados no seu telecomando. Depois de 
definidos, pode percorrer facilmente os seus 
canais preferidos utilizando os ícones das 
estações em vez de premir os botões 
numéricos do seu telecomando.

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem 
reduzir os custos, o consumo energético 
e as emissões de CO2. Como? Estes 
proporcionam uma melhoria ambiental 
significativa numa ou em várias das 
vertentes ecológicas da Philips - eficiência 
energética, embalagem, substâncias 
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e 
fiabilidade da vida útil.
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Acessórios
• cabo USB: 1,2 m

Funcionalidades
• Botões retroiluminados
• Indicação de bateria fraca
• Tipo de Ecrã: LCD
• Número de actividades: 15
• Número de dispositivos: 15
• Actualizações on-line: disponível
• Idiomas apresentados no ecrã: Dinamarquês, 

Holandês, Português, Finlandês, Francês, Alemão, 
Grego, Italiano, Norueguês, Português, Russo, 
Espanhol, Sueco

• Ícones de canal programáveis: 100
• Dispositivos suportados: AMP, Sistema de áudio, 

Leitor Blu-ray, CABO, CD/MD, DVB-T/S, DVD, 
Gravador de DVD, Combo DVD-VCR, Combo 
DVDR-HDD, Receptor multimédia digital, 

Consola de jogos, Leitor de HD-DVD, HTS, 
Gravador de disco rígido, Cinema em casa, Base do 
leitor de MP3, Minidisc, PC, Projector (IV), 
RECEPTOR, SAT, CASSETE, TV, Combo TV-
DVD, Combo TV-VCR, Combo TV-VCR-DVD, 
Sintonizador, VCD, Disco laser, videogravador

Visor
• Painel táctil

Capacidades de Infravermelhos
• Conhecer os código IV
• Distância de funcionamento: 10 m

Alimentação
• Pilhas incluídas

Configuração
• Método de configuração: Configuração por PC
•
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