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eligentní univerzální dálkový ovladač s barevným dotykovým displejem ovládá až 
 zařízení z 300 000 a zobrazuje pouze tlačítka, která potřebujete.

Intuitivní navigace
• Barevný displej s úhlopříčkou 7,1 cm pro snadnou čitelnost a navigaci
• Snadná navigace pomocí displeje citlivého na dotyk
• Nejčastěji používaná pevná tlačítka pro snadné použití
• Podsvícená tlačítka pro ovládání zařízení za šera

Rychlý a snadný přístup k zábavě
• Akce určené k ovládání většího množství zařízení
• Přímý přístup k vašim oblíbeným kanálům

Jednoduché a snadné nastavení
• Snadné naučení a označení dalších funkcí
• Online aktualizace díky internetové knihovně
• Postupný návod na obrazovce

Jediný ovladač pro většinu zařízení a značek
• Univerzální databáze kódů pro ovládání různých zařízení



 7,1cm barevný displej
7,1cm (240 x 320 pixelů) barevný LCD displej 
poskytuje kvalitu vysokého rozlišení a snadnou 
čitelnost. Displej citlivý na dotyk zobrazuje pouze 
tlačítka, která potřebujete, a umožňuje rychlou 
navigaci na obrazovce dálkového ovladače.

Ovládání vycházející z akcí
Spouštějte své aktivity domácí zábavy stiskem 
jediného tlačítka namísto ovládání jednotlivých 
zařízení v samostatných krocích. Jednoduše stiskněte 
tlačítko aktivity, například „Sledování filmu“, a 
ovladač Prestigo automaticky zapne různá zařízení ke 
sledování filmu – například televizor, přehrávač DVD 
a systém domácího kina.

Podsvícená tlačítka
Osvětlená klávesnice usnadňuje ovládání všech 
zařízení, dokonce i za šera.

Internetová knihovna
Software PrestigoSync společnosti Philips poskytuje 
spolu s USB konektorem na dálkovém ovladači 
přístup ke snadným online aktualizacím. 
Z nejaktuálnější databázové knihovny více než 
10 000 ikon kanálů si můžete vybrat ikony svých 
oblíbených kanálů. Software PrestigoSync 
společnosti Philips vás též automaticky informuje o 
nejnovějším firmwaru pro váš ovladač Prestigo. 
Software je poskytován na disku CD-ROM nebo jej 
lze stáhnout z webových stránek společnosti Philips.

Intuitivní dotyková obrazovka
Displej citlivý na dotyk, který zobrazuje pouze 
tlačítka, která potřebujete, a který umožňuje rychlou 
navigaci na obrazovce dálkového ovládání.

Přímý přístup k oblíbeným kanálům
V dálkovém ovladači je k dispozici knihovna ikon 
kanálů nejsledovanějších televizních a rádiových 
stanic ve většině zemí. Pomocí barevného LCD 
displeje lze ke kanálu přiřadit správnou ikonu. Jakmile 
ikony jednou nastavíte, můžete k přepínání kanálů 
použít místo tlačítek s číslicemi na dálkovém ovládání 
ikony stanic na LCD displeji.
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Příslušenství
• Kabel USB: 1,5 m

Pohodlí
• Podsvícená tlačítka: Ano
• Indikace vybitých baterií: Ano
• Knihovna ikon kanálů: 500
• Typ displeje: LCD
• Počet činností: 20
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Holandština, 

Anglická, Francouzská, Německá, Italská, 
Portugalská, Ruská, Španělská

• Programovatelné ikony kanálů: 100
• Podporovaná zařízení: ZESILOVAČ, Audiosystém, 

Blu-ray přehrávač, Kabel, CD/MD, DSS, Přijímač 
digitální televize DVB-T/S, DVD, DVD rekordér, 
Kombinace DVD přehrávač - videorekordér, 
Kombinace DVD rekordér - HDD, DVR, Přijímač 
digitálních médií, Herní konzola, Přehrávač HD-
DVD, HTS, Rekordér s pevným diskem, Domácí 
kino, Dock pro přehrávač MP3, Minidisk, PC, PVR, 
Telefon, Projektor (infračervené DO), PŘIJÍMAČ, 
SAT, MAGNETOFON, Televize, Kombinace 
televizor - DVD přehrávač, Kombinace televizor - 

videorekordér, Kombinace televizor - 
videorekordér - DVD přehrávač, Tuner, Disk 
VCD, Laser Disk, Videorekordér

Displej
• Dotykový panel: Ano

Infračervený přenos
• Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
• Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
• Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano

Spotřeba
• Baterie dodávány s přístrojem: Ano
• Správce úspory baterie: Automatické zapnutí/

vypnutí
• Dobíjecí: Ano

Nastavení
• Způsob nastavení: na zařízení

Systémové specifikace
• Kapacita paměti Flash: 8 MB
•

Specifikace
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