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gancki pilot uniwersalny z kolorowym ekranem dotykowym i obsługą do 20 z 300 000 
ządzeń, wyświetlający tylko potrzebne przyciski.

Intuicyjna nawigacja
• Pełnokolorowy wyświetlacz 7,1 cm
• Ekran dotykowy ułatwia nawigację
• Najczęściej używane przyciski fizyczne
• Podświetlone przyciski pozwalają sterować urządzeniami w ciemności

Szybki i łatwy dostęp do urządzeń audiowizualnych
• Czynności umożliwiające sterowanie wieloma urządzeniami
• Bezpośredni dostęp do ulubionych kanałów

Wygodna konfiguracja
• Aktualizacje online poprzez bibliotekę internetową
• Łatwe uczenie i oznaczanie dodatkowych funkcji
• Ekranowe instrukcje krok po kroku

Jedno rozwiązanie dla większości urządzeń i marek
• Uniwersalna baza kodów IR



 Pełnokolorowy wyświetlacz 7,1 cm
Kolorowy, 7,1-centymetrowy (240 x 320 pikseli) 
ekran LCD zapewnia wysoką rozdzielczość i dobrą 
czytelność. Ekran dotykowy wyświetla tylko 
potrzebne przyciski i umożliwia szybką nawigację po 
zdalnym ekranie.

Sterowanie oparte na czynnościach

Zamiast obsługiwać poszczególne składniki 
oddzielnie, interfejs łączy najpopularniejsze 
zastosowania w czynności, takie jak „Oglądanie 
filmu” lub „Słuchanie muzyki”. Na przykład po 
wybraniu opcji „Oglądanie filmu” poszczególne 
urządzenia, takie jak odtwarzacz DVD, telewizor lub 
odbiornik multimedialny, zostaną włączone poprzez 
naciśnięcie jednego przycisku. Następnie zostaną 
wykonane odpowiednie polecenia, jak na przykład 
wybranie odpowiedniego wejścia, włączenie 
odtwarzacza DVD i uruchomienie odtwarzania.

Podświetlone przyciski
Podświetlona klawiatura umożliwia łatwe sterowanie 
wszystkimi urządzeniami, nawet w ciemności.

Łatwe uczenie i oznaczanie
Funkcja uczenia to proces, w którym pilot 
rozpoznaje i zapamiętuje sygnały podczerwieni 
innych pilotów, aby umożliwić ich wykorzystanie. 
Jeśli kodów danego urządzenia nie ma w bazie 
danych, można je dodać przez odczytanie ich z 
oryginalnego pilota. Ulepszony sposób dodawania i 
oznaczania funkcji usprawnia obsługę urządzenia. 
Efekt: zawsze znajdziesz żądaną funkcję!

Biblioteka internetowa
Oprogramowanie Philips PrestigoSync oraz złącze 
USB na pilocie zapewniają łatwy dostęp do 
aktualizacji online. Możesz wybrać ikonę ulubionego 
programu z najnowszej biblioteki bazy danych 
zawierającej ponad 10 000 ikon kanałów. 
Oprogramowanie Philips PrestigoSync powiadomi 
Cię automatycznie o najnowszym oprogramowaniu 
sprzętowym Prestigo. Oprogramowanie jest 
dołączone na płycie CD–ROM lub można je pobrać 
z oficjalnej strony internetowej firmy Philips.

Intuicyjny ekran dotykowy

Ekran dotykowy wyświetlający tylko potrzebne 
przyciski i umożliwiający szybką nawigację po 
zdalnym ekranie.

Bezpośredni dostęp do ulubionych 
kanałów

Pilot zdalnego sterowania wyposażono w bibliotekę 
ikon kanałów stacji telewizyjnych i radiowych z 
większości krajów. Za pomocą kolorowego 
wyświetlacza LCD można w łatwy sposób przypisać 
ikony do kanałów. Po zaprogramowaniu, korzystając 
z informacji na wyświetlaczu LCD, można „skakać” 
po ulubionych kanałach przy użyciu ikon stacji 
telewizyjnych zamiast przycisków numerycznych na 
pilocie.

Kreator instalacji
W przeciwieństwie do innych pilotów zdalnego 
sterowania, które wymagają wprowadzenia 4-
cyfrowego kodu zawartego w instrukcji w celu 
wykrycia marki i modelu, ten pilot zapewnia 
dokładne instrukcje instalacyjne niezależnie od 
marki.

Uniwersalna baza kodów IR
Uniwersalna baza danych kodów podczerwieni (IR) 
to biblioteka kodów wykorzystywanych przez różne 
piloty. Właściwość ta umożliwia sterowanie 
sprzętem za pomocą pilota bez konieczności uczenia 
się poszczególnych sygnałów. Właściwy zestaw 
kodów podczerwieni jest wybierany ze zdalnej bazy 
danych poprzez funkcję wyszukiwania 
automatycznego. Pozwala to na sterowanie 
praktycznie każdym dostępnym dzisiaj urządzeniem 
audio-wideo – niezależnie od marki i modelu.
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Dane techniczne
Udogodnienia
• Podświetlenie
• Obsługiwane urządzenia: Telewizory, Magnetowid, 

DVD, SAT, TV KABLOWA, CD/MD, 
AMPLITUNER, Wzmacniacz, PVR, Zestaw kina 
domowego, PC, MAGNETOFON, Rejestrator 
cyfrowy, System DSS, Cyfrowy odbiornik 
multimedialny, DVB-T/S, Nagrywarka DVD, 
Zestaw z nagrywarką DVD z dyskiem twardym, 
Zestaw DVD z magnetowidem, Konsola do gier, 
Zestaw kina domowego, Projektor (podczerwień), 
Tuner, Zestaw telewizora z DVD, Zestaw 
telewizora z magnetowidem, Zestaw telewizora z 
magnetowidem i DVD, VCD, Laser Disk, Zestaw 
audio, Odtwarzacz płyt Blu-ray, Odtwarzacz HD-
DVD, Nagrywarka z dyskiem twardym, MiniDisc 
(MD), Podstawka dokująca do odtwarzacza MP3, 
Telefon

• Języki menu ekranowego (OSD): angielski, 
holenderski, niemiecki, francuski, włoski, 
hiszpański, rosyjski, portugalski

• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 
akumulatora

• Typ wyświetlacza: LCD
• Biblioteka ikon kanałów: 500
• Programowalne ikony kanałów: 100
• funkcja klawisza kopiowania
• Liczba funkcji: 20

Zasilanie
• Menedżer oszczędzania energii: Automatyczne 

włączanie/wyłączanie
• Zestaw z bateriami
• Możliwość powtórnego ładowania

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Funkcja uczenia się kodów IR
• Zasięg działania: 10 m
• Uniwersalna baza kodów IR

Specyfikacja zestawu
• Wielkość pamięci flash: 8 MB

Obraz/wyświetlacz
• Panel dotykowy

Akcesoria
• Przewód USB
•
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