
 

 

Philips Prestigo
Univerzalni daljinski 
upravljalnik

20-v-1 z zaslonom na dotik

SRT9320

Z
V
Pa
up
ki 
aslon na dotik
idite samo tiste tipke, ki jih potrebujete
metni univerzalni daljinski upravljalnik z barvnim zaslonom na dotik, s katerim lahko 
ravljate do 20 naprav med 300.000 razpoložljivimi možnostmi in ki prikaže samo tipke, 
jih potrebujete.

Intuitivno krmarjenje
• 7,1-centimetrski polnobarvni zaslon za lahko berljivost in krmarjenje
• Zaslon na dotik za preprosto pomikanje
• Največkrat uporabljene tipke za preprosto uporabo
• Osvetljene tipke omogočajo upravljanje naprav v temi

Hiter in preprost dostop do razvedrila
• Dejavnosti za upravljanje več naprav
• Neposredni dostop do vaših priljubljenih kanalov

Preprosta in lahka nastavitev
• Preprosto učenje in označevanje dodatne funkcionalnosti
• Spletne posodobitve prek internetne knjižnice
• Navodila po korakih na zaslonu

Enotna rešitev za upravljanje večine naprav in znamk
• Univerzalna zbirka IR-kod za upravljanje različnih naprav



 7,1-centimetrski polnobarvni zaslon
7,1-centimetrski (240 x 320 slikovnih pik) 
polnobarvni LCD-zaslon zagotavlja 
visokokakovostno ločljivost in udobno branje. 
Zaslon na dotik prikaže samo tipke, ki jih 
potrebujete, in vam omogoča hitro pomikanje po 
zaslonu daljinskega upravljalnika.

Delovanje glede na daljinski upravljalnik
Zagotovite si dostop do vsebin za domače razvedrilo 
s pritiskom enega gumba brez upravljanja 
posameznih naprav v ločenih korakih. Samo pritisnite 
gumb za želeno dejavnost, npr. "Ogled filma", in 
upravljalnik Prestigo samodejno vklopi naprave za 
gledanje filmov, kot so televizor, DVD-predvajalnik 
in sistem za domači kino.

Osvetljene tipke
Z osvetljeno tipkovnico lahko na preprost način 
upravljate vse svoje naprave, tudi v temi.

Internetna knjižnica
Programska oprema Philips PrestigoSync in 
priključek USB na daljinskem upravljalniku 
zagotavljajo dostop do preprostih spletnih 
posodobitev. Iz najnovejše knjižnice zbirke podatkov 
10.000+ ikon kanalov lahko izberete ikone 
priljubljenih kanalov. Programska oprema Philips 
PrestigoSync vas tudi samodejno obvesti o najnovejši 
vdelani programski opremi, ki je na voljo za 
upravljalnik Prestigo. Programska oprema je na voljo 
na CD plošči ali na uradnem Philipsovem spletnem 
mestu.

Intuitivni zaslon na dotik
Zaslon na dotik, ki prikaže samo tipke, ki jih 
potrebujete in omogoča hitro pomikanje po zaslonu 
daljinskega upravljalnika.

Neposredni dostop do priljubljenih 
kanalov
Na daljinskem upravljalniku je na voljo knjižnica ikon 
kanalov za glavne televizijske postaje večine držav. Z 
barvnim LCD-zaslonom lahko preprosto dodelite 
ustrezne ikone kanalov ustreznemu kanalu. Ko je 
nastavitev končana, brskajte na LCD-zaslonu po 
priljubljenih programih z ikonami postaj, namesto s 
številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.
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Dodatna oprema
• Kabel USB: 1,5 m

Priročnost
• Osvetljeni gumbi
• Indikator praznosti baterije
• Knjižnica ikon kanalov: 500
• Vrsta zaslona: LCD
• Število dejavnosti: 20
• Jeziki prikaza na zaslonu: Nizozemščina, Angleščina, 

Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Portugalščina, 
Ruščina, Španščina

• Programirljive ikone kanalov: 100
• Podprte naprave: AMP, Avdio sistem, Predvajalnik 

Blu-ray, KABEL, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, 
DVD snemalnik, Kombinirano 
DVD–videorekorder, Kombiniran snemalnik 
DVDR–HDD, DVR, Sprejemnik digitalne 
predstavnosti, Igralna konzola, Predvajalnik HD-
DVD, HTS, Snemalnik s trdim diskom, Domači 
kino, Priključna postaja predvajalnika MP3, 
Minidisc, PC, PVR, Telefon, Projektor (IR), 
SPREJEMNIK, SAT, KASETA, TV, Kombinirano 

TV–DVD, Kombinirano TV–videorekorder, 
Kombinirano TV–videorekorder–DVD, Tuner, 
VCD, laserska plošča, Videorekorder

Zaslon
• Plošča na dotik

Infrardeče zmožnosti
• IR-kode učenja
• Delovna razdalja: 33 čevljev (10 m)
• Univerzalna zbirka IR-kod

Napajanje
• Baterije so priložene
• Upravitelj za varčevanje z baterijami: Samodejni 

vklop/izklop
• Za polnjenje

Nastavitev
• Način nastavitve: na napravi

Specifikacija sistema
• Velikost pomnilnika Flash: 8 MB
•
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