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obrazte iba klávesy, ktoré potrebujete
eligentné univerzálne diaľkové ovládanie s plnofarebnou dotykovou obrazovkou, ktoré 
láda až 20 zariadení z celkového počtu 300 000 a zobrazí len tie tlačidlá, ktoré 
trebujete.

Intuitívna navigácia
• 7,1 cm plnofarebná obrazovka s jednoduchou čitateľnosťou a navigáciou
• Dotyková obrazovka pre jednoduchú navigáciu
• Najpoužívanejšie pevné tlačidlá zjednodušujú použitie
• Podsvietené tlačidlá umožňujú ovládať zariadenia aj potme

Rýchly a jednoduchý prístup k vášmu svetu zábavy
• Aktivity na ovládanie viacerých zariadení
• Priamy prístup k vašim obľúbeným kanálom

Jednoduché a ľahké nastavenie
• Jednoduché pridávanie a označovanie ďalších funkcií
• On-line aktualizácie cez internetovú knižnicu
• Príručka krok za krokom na obrazovke

Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek
• Univerzálna databáza IR kódov na ovládanie rôznych zariadení



 7,1 cm plnofarebná obrazovka
7,1-centimetrový (240 x 320 pixelov) plnofarebný 
LCD displej poskytuje kvalitu vysokého rozlíšenia a 
dobrú čitateľnosť. Dotyková obrazovka zobrazuje 
len tie tlačidlá, ktoré potrebujete, a umožňuje vám 
rýchlo prechádzať cez obrazovku diaľkového 
ovládania.

Aktívne ovládanie
Spustite vašu domácu zábavu jedným dotykom 
tlačidla bez potreby ovládania každého zariadenia 
v samostatných krokoch. Stačí stlačiť tlačidlo 
aktivity, napríklad „Pozerať film“ a Prestigo 
automaticky zapne všetky potrebné zariadenia ako 
TV, DVD prehrávač a systém domáceho kina, aby ste 
mohli nerušene sledovať film.

Podsvietené tlačidlá
Podsvietená klávesnica umožňuje jednoduché 
ovládanie všetkých zariadení, dokonca aj potme.

Internetová knižnica
Softvér Philips PrestigoSync spolu s konektorom 
USB na diaľkovom ovládaní poskytuje jednoduchý 
prístup k aktualizáciám z internetu. Ikony 
obľúbených kanálov si môžete zvoliť z aktuálnej 
databázovej knižnice s viac ako 10 000 ikonami 
kanálov. Softvér Philips PrestigoSync vás taktiež bude 
automaticky informovať o najnovšom dostupnom 
firmvéri pre zariadenie Prestigo. Softvér sa dodáva na 
disku CD-ROM alebo ho možno prevziať z oficiálnej 
webovej lokality spoločnosti Philips.

Intuitívna dotyková obrazovka
Dotyková obrazovka vám zobrazí len tie tlačidlá, 
ktoré potrebujete, a umožní rýchlu navigáciu po 
obrazovke diaľkového ovládania.

Priamy prístup k obľúbeným kanálom
Diaľkové ovládanie obsahuje knižnicu s ikonami 
kanálov pre hlavné TV a rozhlasové stanice vo 
väčšine krajín. Prostredníctvom farebnej LCD 
obrazovky môžete danému kanálu jednoducho 
priradiť tú správnu ikonu. Po nastavení môžete 
namiesto číselných tlačidiel na diaľkovom ovládaní 
prepínať svoje obľúbené kanály pomocou ikon staníc 
na LCD obrazovke.
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Príslušenstvo
• USB kábel: 1,5 m

Vybavenie a vlastnosti
• Podsvietené tlačidlá
• Indikácia slabej batérie
• Knižnica ikon kanálov: 500
• Typ displeja: displej LCD
• Počet činností: 20
• Ponuka jazykov na obrazovke: Holandčina, 

Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
Portugalčina, Ruština, Španielčina

• Programovateľné ikony kanálov: 100
• Podporované zariadenia: Ampér, Audio systém, 

Prehrávač diskov Blu-ray, KÁBEL, CD/MD, DSS, 
DVB-T/S, DVD, rekordér DVD, Kombinovaný 
DVD-VCR, Kombinovaný DVDR-HDD, DVR, 
Digitálny multimediálny prijímač, Hracia konzola, 
HD-DVD prehrávač, HTS, Rekordér s pevným 
diskom, Domáce kino, Základňa pre prehrávač 
MP3, Minidisc, PC, PVR, Telefón, Projektor (IR), 
PRIJÍMAČ, SAT, KAZETA, TV, Kombinovaný TV-

DVD, Kombinovaný TV-VCR, Kombinovaný TV-
VCR-DVD, Tuner, VCD, laserový disk, VCR

Displej
• Dotykový panel

Infračervené schopnosti
• Učenie IR kódov
• Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
• Univerzálna databáza IR kódu

Príkon
• Batérie pribalené
• Správca šetrenia batérií: Automatické zapnutie/

vypnutie
• Nabíjateľná

Nastavenie
• Metóda nastavenia: na zariadení

Systémové špecifikácie
• Veľkosť pamäte flash: 8 MB
•
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