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SRU6006
Uproszczona, pełna kontrola

Pełna funkcjonalność ograniczona tylko do niezbędnych przycisków

Czas pożegnać się z tymi wszystkimi pilotami zdalnego sterowania! Pilot Prestigo SRU6006 może 

sterować maksymalnie 6 urządzeniami, oferując dostęp do niezbędnych przycisków za pomocą 

wygodnego wyświetlacza LCD. Skonfiguruj pilota Prestigo przy użyciu komputera i ciesz się pełnią 

domowej rozrywki.

Intuicyjna nawigacja
• Łatwy dostęp do określonych funkcji dzięki ekranowi LCD o przekątnej 3,8 cm

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

Prosta i wygodna konfiguracja
• Sterowanie funkcjami każdego urządzenia prawie każdej marki
• Aktualizacje oprogramowania za pośrednictwem Internetu
• Łatwa konfiguracja za pomocą komputera w kilku prostych krokach, w systemach Windows i 

Macintosh



 Sterowanie praktycznie każdym 
urządzeniem

Baza danych kodów podczerwieni w pilocie Prestigo, 
mieszcząca w sobie ponad 300 000 urządzeń, 
pozwala na sterowanie dosłownie każdym 
urządzeniem dostępnym aktualnie na rynku bez 
względu na jego model czy markę. Po dokonaniu 
komputerowej konfiguracji odpowiednim 
urządzeniom przypisane zostaną odpowiednie kody 
podczerwieni z bazy danych.

Ekran LCD o przekątnej 3,8 cm

Pilot z wbudowanym wyświetlaczem LCD 3,8 cm 
(96 x 64 pikseli). Rzadziej używane przyciski 
dostępne są za pomocą wyświetlacza. Umożliwia to 
dodawanie nowych przycisków i usuwanie tych, 
które nie są już potrzebne.

Sterowanie oparte na czynnościach
Uruchom swój domowy zestaw audiowizualny 
jednym naciśnięciem przycisku, bez potrzeby 

włączania każdego z urządzeń osobno. Wystarczy 
nacisnąć przycisk czynności, np. „Oglądanie filmu”, a 
pilot Prestigo automatycznie uruchomi wszystkie 
urządzenia, takie jak telewizor, odtwarzacz DVD i 
zestaw kina domowego.

Dostosowanie do przyszłych rozwiązań

Oprogramowanie Philips Configo automatycznie 
powiadamia użytkownika o dostępnych 
aktualizacjach do pilota Prestigo. Oprogramowanie 
pobiera aktualizację i przeprowadza jej instalację.

Łatwa konfiguracja za pomocą 
komputera

Podłącz pilot Prestigo do komputera PC lub 
Macintosh za pomocą złącza USB, aby przeprowadzić 
jego konfigurację w wybranym języku. Dostosuj 
działanie każdej funkcji w kilku prostych krokach.
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