
 

 

Philips Prestigo
Universel fjernbetjening

Ultra touch 20-i-1

SRT9320
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 kun de taster, du har behov for
art universalfjernbetjening med berøringsfølsom skærm i fuld farve til betjening af op 

20 enheder ud af 300.000 enheder. Kun de taster, du har brug for, vises.

Intuitiv navigation
• 7,1 cm skærm i fuld farve for let læselighed og navigation
• Berøringsfølsom skærm gør det nemt at navigere
• De oftest anvendte knapper for let brug
• Baggrundsbelyste knapper, så du kan betjene dine enheder i mørke

Hurtig og nem adgang til din underholdning
• Aktiviteter til at betjene flere enheder
• Direkte adgang til dine yndlingskanaler

Enkel og nem konfiguration
• Det er nemt at indlære og markere ekstra funktionalitet
• Online-opdateringer via internetbibliotek
• Trin-for-trin-vejledning på skærmen

Enkel betjeningsløsning til de fleste enheder og mærker
• Universel IR-kodedatabase til betjening af forskellige enheder



 7,1 cm skærm i fuld farve
En 7,1 cm (240 x 320 pixel) LCD-skærm i fuld farve 
med høj opløsning og læsevenlighed. Den 
berøringsfølsomme skærm viser kun de taster, du 
har brug for, og giver dig mulighed for at navigere 
hurtigt gennem betjeningen.

Aktivitetsbaseret betjening
Start din hjemmeunderholdning med et tryk på én 
knap i stedet for at skulle betjene hver enkelt enhed 
separat. Tryk blot på en aktivitetsknap som f.eks. "Se 
en film", så tænder Prestigo automatisk for de 
forskellige enheder f.eks. TV, DVD-afspiller og 
hjemmebiografsystem, så du kan se en film.

Baggrundsbelyste knapper
Det oplyste tastatur gør det nemt at betjene alle dine 
enheder, selv i mørke.

Internetbibliotek
Philips PrestigoSync-softwaren giver sammen med 
USB-stikket på fjernbetjeningen adgang til nemme 
online-opdateringer. Du kan vælge dine 
yndlingskanalikoner fra det nyeste databasebibliotek 
på over 10.000 kanalikoner. Philips PrestigoSync-
softwaren giver dig også automatisk besked om den 
nyeste tilgængelige firmware til din Prestigo. 
Softwaren findes på en CD-ROM eller hentes fra det 
officielle Philips-websted.

Intuitiv, berøringsfølsom skærm
En berøringsfølsom skærm, der kun viser de taster, 
du har brug for, og som giver dig mulighed for at 
navigere hurtigt gennem betjeningen.

Direkte adgang til yndlingskanaler
Fjernbetjeningen indeholder et bibliotek af 
kanalikoner til de fleste landes største TV- og 
radiostationer. Via LCD-farveskærmen kan du nemt 
tildele de rigtige kanalikoner til den rigtige kanal. Når 
de først er indstillet, kan du via LCD-skærmen zappe 
gennem dine yndlingskanaler vha. stationernes 
ikoner i stedet for at bruge nummertasterne på 
fjernbetjeningen.
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Tilbehør
• USB-kabel: 1,5 m

Komfort
• Baggrundsbelyste knapper
• Indikator for batteriniveau
• Bibliotek med kanalikoner: 500
• Skærmtype: LCD
• Antal aktiviteter: 20
• Sprog for visning på skærm: Hollandsk, Dansk, 

Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Spansk
• Programmerbare kanalikoner: 100
• Understøttede enheder: FORSTÆRKER, 

Lydsystem, Blu-ray-afspiller, KABEL, CD/MD, DSS, 
DVB-T/S, DVD, DVD-optager, DVD-VCR-combo, 
DVDR-HDD-combo, DVR, Digital Media Receiver, 
Spilkonsol, HD-DVD-afspiller, HTS, 
Harddiskoptager, Home Theater, MP3 Player 
Dock, Minidisc, PC, PVR, Telefon, Projektor (IR), 
RECEIVER, SAT, BÅND, TV, TV-DVD-combo, TV-
VCR-combo, TV-VCR-DVD-combo, Tuner, VCD, 

laserdisk, VCR

Display
• Touch-panel

Infrarød teknologi
• Infrarøde koder for indlæring
• Rækkevidde: 10 m
• Universel IR-kodedatabase

Strøm
• Batterier inkluderet
• Batteribesparelse: Automatisk tænd/sluk
• Genopladelig

Opsætning
• Opsætningsmetode: på enhed

Systemspecifikation
• Flash-hukommelse: 8 MB
•
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