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Универсално 
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управление

"8 в 1"

SRU6008
По-лесен пълен контрол

Пълна функционалност само с бутоните, които ви трябват
Време е да забравите всички тези дистанционни управления! Prestigo SRU6008 управлява до 
8 устройства и показва само бутоните, които ви трябват, лесно достъпни на LCD екрана. 
Настройте Prestigo от компютъра и се забавлявайте с вашите домашни развлечения.

Интуитивна навигация
• Лесен достъп до определени функции чрез 3,8 см LCD екран
• Бутони с подсветка за управление на устройствата на тъмно

Бърз, лесен достъп до вашите развлечения
• Дейности за управление на много устройства

Проста и лесна настройка
• Управление на всяко устройство от почти всяка марка
• Актуализация на софтуера през интернет
• Лесна настройка от компютъра с няколко прости стъпки - за Windows или Mac



 Управление на практически всички 
устройства

Базата данни с инфрачервени кодове на Prestigo с 
над 300 000 устройства ви позволява да 
управлявате практически всяко устройство на 
пазара днес, независимо от модела и марката. 
Чрез настройката от компютър от базата данни се 
избира верният инфрачервен код за вашите 
устройства.

3,8 см LCD екран

Дистанционното управление има 3,8 см (96x64 
пиксела) LCD дисплей. По-рядко използваните 
бутони са достъпни на дисплея, така че можете 
да добавите желаните бутони и да изтриете тези, 
които не са ви необходими.

Управление базирано на дейности
Започнете вашето домашно развлечение с едно 
докосване на бутон, вместо със стъпките за 
управление на всяко едно устройство поотделно. 
Просто натиснете бутона на съответното 
действие, например "Гледане на филм", и Prestigo 
ще включи автоматично различните устройства 
като телевизор, DVD плейър и система за 
домашно кино, за да гледате филма.

Пригоден за бъдещи приложения

Софтуерът Philips Configo ви информира 
автоматично за наличието на онлайн 
актуализации за Prestigo. Софтуерът Configo 
изтегля актуализациите и извършва инсталацията.

Лесна настройка от компютъра

Свържете вашето дистанционно Prestigo с 
компютъра - PC или Mac, чрез USB, за лесна 
настройка от компютъра на вашия език. 
Персонализирайте всяка функционалност с 
няколко прости стъпки.

Бутони с подсветка

С осветлението на бутоните е лесно да 
управлявате устройствата си дори и на тъмно.
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Спецификации
Аксесоари
• USB кабел: 1,2 м

Удобство
• Бутони с подсветка
• Индикатор за изтощена батерия
• Тип на дисплея: LCD
• Брой дейности: 8
• Брой устройства: 8
• Онлайн актуализации: налични
• Езици на екранното меню: датски, холандски, 
български, фински, френски, немски, гръцки, 
италиански, норвежки, португалски, испански, 
шведски

• Поддържани устройства: усилвател, 
Аудиосистема, Blu-ray плейър, КАБЕЛ, CD/MD, 
DVB-T/S, DVD, DVD рекордер, Комбинирано 
устройство DVD-VCR, Комбинирано 
устройство DVDR-HDD, Цифров мултимедиен 
приемник, Игрова конзола, HD-DVD плейър, 
HTS, Рекордер с твърд диск, Системи за 
домашно кино, MP3 плейър, Минидиск, PC, 
Проектор (ИЧ), ПРИЕМНИК, SAT, ЛЕНТА, 
Телевизори, Комбинирано устройство TV-DVD, 
Комбинирано устройство TV-VCR, 
Комбинирано устройство TV-VCR-DVD, Тунер, 
VCD, лазерен диск, Видео касетофон

Възможности за инфрачервена връзка
• Научаване на IR кодове
• Работно разстояние: 33 фута (10 м)

Power
• Съдържа батерии

Настройка
• Метод за настройка: Настройка от компютър
•
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