
 

 

„Philips“ Prestigo
Universalus nuotolinio 
valdymo pultas

„Ultra Touch 20 in 1“

SRT9320
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tiklinis ekranas
atykite tik reikiamus mygtukus
anusis universalus nuotolinio valdymo pultas su visų spalvų jutikliniu ekranu, vienu metu 

ldantis iki 20 įrenginių iš 300 000 galimų ir rodantis tik tuo metu reikiamus mygtukus.

Intuityvus naršymas
• 7,1 cm visų spalvų ekranas palengvina skaitymą ir naršymą
• Jutiklinis ekranas lengvesnei navigacijai
• Dažniausiai naudojami kietieji mygtukai, skirti naudojimui palengvinti
• Apšviesti mygtukai skirti reguliuoti jūsų prietaisą tamsoje.

Greitas ir lengvas priėjimas prie pramogų
• Veiklos skirtos reguliuoti daugelį prietaisų
• Tiesioginė prieiga prie jūsų mėgstamų kanalų

Greitas ir lengvas nustatymas
• Papildoma nuskaitymo ir nurodymo funkcija
• Naujinimus galite atsisiųsti iš interneto bibliotekos
• Išsamios ekrane pateikiamos instrukcijos

Vienas valdymo sprendimas daugumai įrenginių ir modelių
• Universalaus IR kodo duomenų bazė, padedanti valdyti įvairius prietaisus



 7,1 cm visų spalvų ekranas
7,1 cm (240 x 320 pikselių) spalvotas LCD ekranas 
užtikrina didelės skiriamosios gebos kokybę ir lengvą 
skaitymą. Jutiklinis ekranas rodo tik reikiamus 
mygtukus ir leidžia greitai naršyti nuotoliniu būdu.

Veikla paremtas reguliavimas
Savo namų pramogų įrenginius vietoj daugelio pultų 
spaudinėjimo paleiskite vienu mygtuku paspaudimu. 
Tiesiog spustelėkite veiksmo mygtuką, pvz.: „Žiūrėti 
filmą“, o „Prestigo“ automatiškai įjungs skirtingus 
būtinus paleisti filmą įrenginius: televizorių, DVD 
grotuvą ir namų kino sistemą.

Apšviesti mygtukai
Apšviesta klaviatūra palengvina visų prietaisų 
reguliavimą net ir tamsoje.

Interneto biblioteka
„Philips PrestigoSync“ programinė įranga kartu su 
nuotolinio valdymo pulto USB jungtimi užtikrina 
lengvą prieigą prie internete esančių naujinimų. 
Mėgstamų kanalų piktogramas galite pasirinkti iš 
bibliotekos, kurioje yra daugiau kaip 10 000 kanalų 
piktogramų. Be to, „Philips PrestigoSync“ 
programinė įranga automatiškai praneša apie 
naujausią prieinamą „Prestigo“ aparatinę įrangą. 
Programinė įranga įrašyta CD, ją taip pat galima 
atsisiųsti iš oficialios „Philips“ svetainės.

Intuityvus jutiklinis ekranas
Jutiklinis ekranas rodo tik reikiamus mygtukus ir 
leidžia greitai naršyti nuotoliniu būdu.

Tiesioginė prieiga prie mėgstamų kanalų
Šiame nuotolinio valdymo pulte įdiegta daugumos 
šalių svarbiausių TV ir radijo stočių piktogramų 
biblioteka. Spalvotame LCD ekrane kanalų 
piktogramas galite lengvai priskirti tinkamiems 
kanalams. Kai atliksite priskyrimą, mėgstamiausius 
kanalus galėsite valdyti naudodami stočių 
piktogramas (ne vien nuotolinio valdymo pulto 
skaitinius mygtukus).
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Priedai
• USB laidas: 1,5 m

Patogumas
• Fono mygtukai
• Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
• Kanalų piktogramų biblioteka: 500
• Ekrano tipas: LCD
• Veiklų skaičius: 20
• Ekrano meniu kalbos: olandų, anglų, prancūzų, 

vokiečių, italų, portugalų, rusų, ispanų
• Programuojamos kanalų ikonos: 100
• Palaikomi prietaisai: AMP, Garso sistema, „Blu-ray“ 

grotuvas, KABELINĖ TELEVIZIJA, CD/MD, DSS, 
DVB-T/S, DVD, Įrašantis DVD grotuvas, DVD-
VCR kombinuotas prietaisas, DVDR-HDD 
kombinuotas prietaisas, DVR, Skaitmeninis medijos 
imtuvas, Žaidimų kompiuteris, HD-DVD grotuvas, 
HTS, Standžiojo disko grotuvas, Namų kinas, MP3 
Player Dock, Mini diskas, PC, PVR, Telefonas, 
Projektorius (IR), IMTUVAS, SAT, Juostinis, 
Televizorius, TV-DVD kombinuotas prietaisas, TV-
VCR kombinuotas prietaisas, TV-VCR-DVD 

kombinuotas prietaisas, Imtuvas, VCD, lazerinis 
diskas, VCR

Ekranas
• Jutiklinės panelės

Valdymas infraraudonais spinduliais
• Sužinoti IR kodus
• Funkcionavimo nuotolis: 10 m
• Universalaus IR kodo duomenų bazė

Maitinimas
• Baterijos pridedamos
• Baterijas taupanti tvarkyklė: Automatinis įjungimas 

/ išjungimas
• Pakartotinai įkraunamas

Sąranka
• Nustatymo metodas: prietaise

Sistemos charakteristikos
• „Flash“ atminties dydis: 8 MB
•

Specifikacijos
Universalus nuotolinio valdymo pultas
„Ultra Touch 20 in 1“  

http://www.philips.com

