
 

 

Philips Prestigo
Yleiskaukosäädin

Ultra touch 20-in-1

SRT9320
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ykäs, värinäytöllinen yleiskaukosäädin, jolla voi hallita jopa 20 laitetta 300 000 laitteesta. 
nä näkyvät ainoastaan tarvitsemasi painikkeet.

Intuitiivinen selaus
• 7,1 cm:n täysvärinäyttö helppoon selaamiseen ja luettavuuteen
• Kosketusnäyttöä on kätevä käyttää
• Useimmin käytetyt kovat painikkeet käytön helpottamiseksi
• Taustavalaistut painikkeet helpottavat käyttöä pimeässä

Nauti viihteestä nopeasti ja helposti
• Toiminnot useiden laitteiden hallintaan
• Suosikkikanavat suoraan käyttöön

Helppo asennus
• Lisätoimintojen lisääminen ja nimeäminen on helppoa
• Päivitykset internet-kirjastosta
• Selkeä määritys kuvaruudussa

Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin
• Infrapunakoodien tietokanta eri laitteiden hallintaan



 7,1 cm:n täysvärinäyttö
7,1 cm:n (240 x 320 kuvapisteen) tarkka LCD-
värinäyttö on selkeä ja helppokäyttöinen. 
Kosketusnäytössä näkyvät ainoastaan tarvitsemasi 
painikkeet. Sillä voit selata kaukosäädinnäyttöä 
nopeasti.

Toimintoperusteinen ohjaus
Aloita kotiviihde-elämys yhdellä painalluksella sen 
sijaan, että käynnistäisit jokaisen laitteen erikseen. 
Jos esimerkiksi haluat katsoa elokuvaa, paina vain 
toimintapainiketta Katso elokuva. Prestigo kytkee 
automaattisesti toimintaan kaikki katselemiseen 
tarvittavat laitteet, kuten television, DVD-soittimen 
ja kotiteatterijärjestelmän.

Taustavalaistut näppäimet
Valaistun näppäimistön avulla laitteita on helppo 
ohjata myös pimeässä.

Internet-kirjasto
Philips PrestigoSync -ohjelmisto ja kaukosäätimen 
USB-liitäntä mahdollistavat helpon päivittämisen. 
Voit valita suosikkikanaviesi kuvakkeet uusimmasta 
tietokantakirjastosta, jossa on yli 10 000 
kanavakuvaketta. Philips PrestigoSync -ohjelmistolla 
saat lisäksi aina automaattisesti ilmoituksen Prestigon 
laiteohjelmistopäivityksistä. Ohjelmisto on CD-
levyllä ja ladattavissa Philipsin sivustosta.

Intuitiivinen kosketusnäyttö
Kosketusnäyttö, jossa näkyvät ainoastaan 
tarvitsemasi painikkeet ja jolla voit selata 
kaukosäädinnäyttöä nopeasti.

Suosikkikanavat suoraan käyttöön
Kaukosäätimessä on useimpien maiden tärkeimpien 
televisio- ja radiokanavien kanavakuvakekirjasto. 
LCD-värinäytössä voit määrittää oikeat kuvakkeet 
oikeille kanaville. Sen jälkeen voit selata 
suosikkikanaviasi asemien kuvakkeilla kaukosäätimen 
painikkeiden sijaan.
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Lisätarvikkeet
• USB-johto: 1,5 m

Käytön mukavuus
• Taustavalaistut painikkeet
• Lataus vähissä -ilmaisin
• Kanavakuvakekirjasto: 500
• Näyttötyyppi: LCD
• Toimintojen määrä: 20
• Näyttökielet: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, 

portugali, venäjä, espanja
• Ohjelmoitavat kanavakuvakkeet: 100
• Tuetut laitteet: vahvistin, Äänijärjestelmä, Blu-ray-

soitin, JOHTO, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, 
DVD-tallennin, DVD-VCR-yhdistelmä, DVDR-
HDD-yhdistelmä, DVR, Digitaalinen 
mediavastaanotin, Pelikonsoli, HD-DVD-soitin, 
HTS, Kiintolevytallennin, Kotiteatteri, MP3-
soittimen telakointiasema, Minidisc, PC, PVR, 
Puhelin, Projektori (IR), VASTAANOTIN, SAT, 
NAUHA, TV, TV-DVD-yhdistelmä, TV-VCR-

yhdistelmä, TV-VCR-DVD-yhdistelmä, Viritin, 
VCD, laserlevy, Videonauhuri

Näyttö
• Kosketusnäyttö

Infrapunaominaisuudet
• Infrapunakoodien oppimistoiminto
• Käyttöetäisyys: 10 m
• Infrapunakoodien tietokanta

Virta
• Sisältää akut
• Akunsäästön hallinta: Automaattinen virtakytkin
• Ladattava

Asennus
• Asennustapa: laitteessa

Tekniset tiedot
• Flash-muistin koko: 8 Mt
•

Tekniset tiedot
Yleiskaukosäädin
Ultra touch 20-in-1  

http://www.philips.com

