
 

 

Philips Prestigo
Univerzális távvezérlő

Ultra touch 20 az 1-ben

SRT9320
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sak a szükséges gombok látszanak
elligens, univerzális távirányító színes érintőképernyővel, amely a 300 000 lehetséges 
szülék közül akár 20 vezérlésére is képes, és csak azokat a gombokat jeleníti meg, 
elyekre Önnek szüksége van.

Intuitív navigáció
• 7,1 cm-es színes képernyő a jobb olvashatóságért és a könnyű navigációhoz
• Érintőképernyő az egyszerű irányításhoz
• A leggyakrabban használt nyomógombok a könnyű használatért
• A hátsó megvilágítású gombok segítségével sötétben is vezérelheti készülékeit

Hogy Ön gyorsan és könnyedén hozzáférhessen szórakozásához
• Több eszköz vezérlése
• Közvetlenül hozzáférhet kedvenc csatornáihoz

Egyszerű és könnyű beállítások
• Az extra tanulási funkciók beállítása és elnevezése pofonegyszerű
• On-line frissítések internetes könyvtáron keresztül
• Lépésről lépésre történő bemutató a képernyőn

Egyetlen vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához
• Általános IR-kód adatbázis a különböző készülékek vezérléséhez



 7,1 cm-es színes képernyő
7,1 cm-es (240 x 320 pixel) színes LCD-kijelző, 
amely nagy felbontásának köszönhetően egyszerű 
olvashatóságot biztosít. Az érintőképernyő csak 
azokat a gombokat jeleníti meg, amelyekre Önnek 
szüksége van, könnyű navigálást biztosítva a távoli 
képernyőn.

Üzemmódalapú vezérlő
Otthoni szórakoztatórendszerét elindíthatja 
egyetlen gombnyomással. Ha pl. megnyomja a 
filmnézéshez hozzárendelt műveletgombot, a 
Prestigo távvezérlő automatikusan bekapcsolja a 
műveletnek megfelelő összes készüléket, vagyis a 
TV-t, a DVD lejátszót és a házimozi-rendszert is.

Hátsó megvilágítású gombok
A megvilágított billentyűzettel sötétben is könnyen 
vezérelheti készülékeit.

Internetes könyvtár
A Philips PrestigoSync szoftver, a távvezérlő USB 
csatlakozójával együtt, egyszerű hozzáférést biztosít 
az online frissítésekhez. Kiválaszthatja kedvenc 
csatornaikonjait a legutóbbi, 10 000-nél is több 
csatornaikont tartalmazó adatbázisból. A Philips 
PrestigoSync szoftver ezen felül automatikusan 
informálja Önt a Prestigo aktuális firmware 
frissítéseiről. A szoftver megtalálható a CD-lemezen, 
vagy letölthető a Philips hivatalos weboldaláról.

Intuitív érintőképernyő
Az érintőképernyő csak azokat a gombokat jeleníti 
meg, amelyekre Önnek szüksége van, könnyű 
navigálást biztosítva a távoli képernyőn.

Közvetlen hozzáférés kedvenc 
csatornáihoz
A távvezérlő rendelkezik egy a legtöbb ország főbb 
TV- és rádióállomásaihoz kapcsolódó csatorna-ikon 
könyvtárral. A színes LCD-képernyőn keresztül 
beprogramozhatja a megfelelő csatorna-ikonokat a 
megfelelő csatornákhoz. A beállítást követően az 
LCD-képernyőn megjelenő információt használhatja 
a csatornák közötti váltáshoz, a távvezérlő 
számgombjai helyett a TV-állomások ikonjainak 
segítségével.
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Tartozékok
• USB-kábel: 1,5 m

Kényelem
• Hátsó megvilágítású gombok
• Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
• Csatorna-ikon könyvtár: 500
• Kijelző típusa: LCD
• Tevékenységek száma: 20
• Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, 

francia, német, olasz, portugál, orosz, spanyol
• Programozható csatorna-ikonok: 100
• Támogatott eszközök: AMP, Audiorendszer, Blu-

ray lejátszó, KÁBEL, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, 
DVD-felvevő, DVD-videomagnó combo, DVDR-
HDD combo, DVR, Digitális médiavevő, Játék 
konzol, HD DVD-lejátszó, Házimozi-rendszer, 
Merevlemezes felvevő, Házimozi, MP3-lejátszó 
dokkoló, Minidisc, PC, PVR, Telefon, Kivetítő (IR), 
VEVŐKÉSZÜLÉK, SAT, Szalag, TV, TV-DVD 
combo, TV-videomagnó combo, TV-videomagnó-
DVD combo, Hangolóegység, VCD, lézerlemez, 

VCR

Kijelző
• Érintőpanel

Infravörös képességek
• IR-kódok tanulása
• Működési távolság: 33 láb (10 m)
• Általános IR-kód adatbázis

Tápellátás
• Tartozék akkumulátorok
• Energiatakarékos mód kezelő: Automatikus be-/

kikapcsolás
• Újratölthető

Beállítás
• Beállítási módszer: készüléken

Rendszerspecifikáció
• Flash memória mérete: 8 MB
•
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