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увствителен на допир дисплей
ждат се само бутоните, които ви трябват
телигентно универсално дистанционно с пълноцветен чувствителен на допир 
ран, което управлява до 20 устройства измежду 300 000 и показва само 
авишите, които ви трябват.

Интуитивна навигация
• 7,1 см пълноцветен екран за добра четливост и навигация
• Чувствителен на допир екран за лесна навигация
• Бутони за най-често използваните функции за лесно използване
• Бутони със задно осветление за управление на устройствата на тъмно

Бърз, лесен достъп до вашите развлечения
• Дейности за управление на много устройства
• Директен достъп до вашите любими канали

Проста и лесна настройка
• Лесно обозначаване и означаване на допълнителна функционалност
• Онлайн актуализации чрез Интернет библиотека
• Водене стъпка по стъпка на екрана

Общо управление на повечето устройства и марки
• Универсална база данни на ИЧ кодове за управление на различни устройства



 7,1 см пълноцветен екран
7,1 см (240 x 320 пиксела) пълноцветен LCD 
дисплей осигурява качество на висока 
разделителна способност и добра четливост. 
Чувствителният на допир екран показва само 
клавишите, които ви трябват, и ви позволява 
бърза навигация чрез отдалечения екран.

Управление базирано на дейности
Започнете вашето домашно развлечение с едно 
докосване на бутон, вместо със стъпките за 
управление на всяко едно устройство поотделно. 
Просто натиснете бутона на съответното 
действие, например "Гледане на филм", и Prestigo 
ще включи автоматично различните устройства 
като телевизор, DVD плейър и система за 
домашно кино, за да гледате филма.

Бутони със задно осветление
С осветлението на бутоните е лесно да 
управлявате устройствата си дори и на тъмно.

Интернет библиотека
Софтуерът Philips PrestigoSync, заедно с USB 
конекторът на дистанционното, предлага достъп 
до лесни актуализации онлайн. Можете да 
избирате иконите на своите предпочитани 
канали от най-новата библиотека с бази данни, 
която съдържа 10 000 икони на канали. 
Софтуерът Philips PrestigoSyncе ще ви информира 
автоматично за най-новия предлаган фърмуер за 
вашето Prestigo. Софтуерът се предоставя на 
компактдиск или се изтегля от официалния уеб 
сайт на Philips.

Интуитивен чувствителен на допир 
екран
Чувствителен на допир екран, който показва само 
клавишите, които ви трябват, и ви позволява 
бърза навигация чрез отдалечения екран.

Директен достъп до любимите канали
Дистанционното предлага библиотека от икони 
за канали за основните телевизионни и 
радиостанции в повечето страни. Чрез иконите 
на цветния LCD екран можете да програмирате 
точната икона за всеки определен канал. След 
първоначалната настройка използвате LCD 
екрана, за да превключвате любимите си канали с 
иконите на станции вместо с цифровите бутони 
на дистанционното.
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Аксесоари
• USB кабел: 1,5 м

Удобство
• Бутони със задно осветление
• Индикатор за изтощена батерия
• Библиотека от икони за канали: 500
• Тип на дисплея: LCD
• Брой дейности: 20
• Езици на екранното меню: холандски, 
английски, френски, немски, италиански, 
португалски, руски, испански

• Икони за програмируеми канали: 100
• Поддържани устройства: усилвател, 
Аудиосистема, Blu-ray плейър, КАБЕЛ, CD/MD, 
DSS, DVB-T/S, DVD, DVD рекордер, 
Комбинирано устройство DVD-VCR, 
Комбинирано устройство DVDR-HDD, DVR, 
Цифров мултимедиен приемник, Игрова 
конзола, HD-DVD плейър, HTS, Рекордер с 
твърд диск, Системи за домашно кино, MP3 
плейър, Минидиск, PC, PVR, Телефон, Проектор 
(ИЧ), ПРИЕМНИК, SAT, ЛЕНТА, Телевизори, 
Комбинирано устройство TV-DVD, 

Комбинирано устройство TV-VCR, 
Комбинирано устройство TV-VCR-DVD, Тунер, 
VCD, лазерен диск, VCR

Дисплей
• Чувствителен на допир панел

Възможности за инфрачервена връзка
• Научаване на IR кодове
• Работно разстояние: 33 фута (10 м)
• Универсална база данни на ИЧ кодове

Мощност
• Съдържа батерии
• Управление за пестене на батерията: 
Автоматично превключване вкл./изкл.

• Акумулаторна батерия

Настройка
• Метод за настройка: на устройството

Спецификация на системата
• Размер на флаш паметта: 8 MB
•

Спецификации
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