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Ultra touch 20-in-1
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oont alleen de knoppen die u echt nodig hebt
n slimme universele afstandsbediening met kleurentouchscreen die geschikt is voor 
0.000 apparaten. U kunt de afstandsbediening voor 20 apparaten tegelijk instellen, 
arbij alleen de toetsen die u nodig hebt worden weergegeven.

Intuïtieve navigatie
• Kleurenscherm van 7,1 cm voor goede leesbaarheid en navigatie
• Aanraakgevoelig scherm voor een eenvoudige navigatie
• Meest gebruikte vaste toetsen voor bedieningsgemak
• Verlichten toetsen voor het in het donker bedienen van uw apparaten

Snelle en eenvoudige toegang tot entertainment
• Activiteiten voor het bedienen van meerdere apparaten
• Directe toegang tot uw favoriete zenders

Snelle en eenvoudige installatie
• Eenvoudig extra functionaliteit aanleren en labelen
• Online-updates via de internetbibliotheek
• Stapsgewijze ondersteuning op het scherm

Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken
• Database met universele IR-codes voor bediening van verschillende apparaten



 Kleurenscherm van 7,1 cm
Het LCD-kleurenscherm van 7,1 cm (240 x 320 
pixels) staat garant voor een hoge resolutiekwaliteit 
en betere leesbaarheid. Het aanraakgevoelige 
scherm geeft alleen de relevante toetsen weer, zodat 
u snel kunt navigeren.

Bediening op basis van activiteit
Start uw home entertainment-ervaringen met één 
druk op de knop in plaats van dat u elk apparaat apart 
moet bedienen. Druk gewoon op een 
activiteitenknop zoals 'Een film bekijken' en de 
Prestigo schakelt zelf de desbetreffende apparaten in, 
zoals de TV, DVD-speler en het home cinema-
systeem.

Verlichte toetsen
Dankzij het verlichte toetsenpaneel kunt u zelfs in 
het donker al uw apparaten moeiteloos bedienen

Internetbibliotheek
Met de Philips PrestigoSync-software en de USB-
aansluiting op de afstandsbediening hebt u toegang 
tot eenvoudige online-updates. U kunt uw favoriete 
zenders selecteren in de nieuwste 
databasebibliotheek, die meer dan 10.000 
zenderpictogrammen bevat. Via de Philips 
PrestigoSync-software wordt u ook automatisch op 
de hoogte gehouden van de nieuwste firmware voor 
uw Prestigo. U vindt de software op een CD-ROM 
of op de officiële Philips-website.

Intuïtief touchscreen
Een aanraakgevoelig scherm waarop alleen de 
benodigde toetsen worden weergegeven zodat u 
snel door het externe scherm kunt navigeren.

Directe toegang tot favoriete zenders
Op de afstandsbediening vindt u een bibliotheek met 
zenderpictogrammen voor de belangrijkste TV- en 
radiostations van de meeste landen. Met behulp van 
het LCD-kleurenscherm kunt u eenvoudig de juiste 
zenderpictogrammen aan kanalen toewijzen. Na het 
instellen kunt u zappen via de zenderpictogrammen 
op het LCD-scherm in plaats van met de 
cijfertoetsen op uw afstandsbediening.
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Accessoires
• USB-kabel: 1,5 m

Gemak
• Knoppen met achtergrondverlichting
• Batterij bijna leeg-indicatie
• Bibliotheek met zenderpictogrammen: 500
• Schermtype: LCD
• Aantal activiteiten: 20
• Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, 

Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, 
Russisch, Spaans

• Programmeerbare zenderpictogrammen: 100
• Ondersteunde apparaten: AMP, Audiosysteem, 

Blu-ray-speler, KABEL, CD/MD, DSS, DVB-T/S, 
DVD, DVD-recorder, DVD-VCR-combi, DVDR-
HDD-combi, DVR, Digitale mediareceiver, 
Gameconsole, HD-DVD-speler, HCS, Recorder 
met harde schijf, Home cinema, Station voor MP3-
speler, Minidisc, PC, PVR, Telefoon, Projector (IR), 
ONTVANGER, SAT, CASSETTE, TV, TV-DVD-
combi, TV-VCR-combi, TV-VCR-DVD-combi, 

Tuner, VCD, laserdisc, Videorecorder

Display
• Touchpaneel

Mogelijkheden met infrarood
• Leerbare IR-codes
• Bedieningsafstand: 10 m
• Database met universele IR-code

Vermogen
• Inclusief batterijen
• Batterijbesparend beheer: Automatisch in-/

uitschakelen
• Oplaadbaar

Configuratie
• Configuratiemethode: op apparaat

Systeemspecificatie
• Grootte flashgeheugen: 8 MB
•

Specificaties
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