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SRU6008
Zjednodušeno veškeré ovládání

Plná funkčnost pouze s těmi tlačítky, která potřebujete
Je čas dát stranou všechny ty dálkové ovladače! Ovladač Prestigo SRU6008 ovládá až 8 zařízení 
v jednom a prostřednictvím snadno přístupného LCD displeje nabízí pouze ta tlačítka, která 
potřebujete. Nastavte ovladač Prestigo pomocí počítače a vychutnejte si domácí zábavu.

Intuitivní navigace
• Snadný přístup ke konkrétním funkcím prostřednictvím 3,8cm LCD displeje
• Podsvícená tlačítka pro ovládání zařízení za šera

Rychlý a snadný přístup k zábavě
• Akce určené k ovládání většího množství zařízení

Jednoduché a snadné nastavení
• Ovládejte jakékoli zařízení téměř jakékoli značky
• Aktualizace softwaru prostřednictvím Internetu
• Snadné počítačové nastavení v několika jednoduchých krocích, pro systémy Windows i Mac



 Ovládejte téměř jakékoli zařízení

Databáze infračervených kódů ovladače Prestigo 
s více než 300 000 zařízeními umožňuje ovládat 
téměř všechna zařízení na dnešním trhu – bez ohledu 
na model nebo značku. Pomocí počítačového 
nastavení se pro zařízení z databáze zvolí správný 
infračervený kód.

3,8cm LCD displej

Dálkový ovladač je vybaven 3,8cm LCD displejem 
(96 x 64 pixelů). Méně používaná tlačítka jsou 
dostupná na displeji, takže si můžete přidávat svá 
vlastní tlačítka nebo odebírat ta, která 
nepotřebujete.

Ovládání vycházející z akcí
Spouštějte své aktivity domácí zábavy stiskem 
jediného tlačítka namísto ovládání jednotlivých 
zařízení v samostatných krocích. Jednoduše stiskněte 
tlačítko aktivity, například „Sledování filmu“, a 
ovladač Prestigo automaticky zapne různá zařízení ke 
sledování filmu – například televizor, přehrávač DVD 
a systém domácího kina.

Možnost budoucích vylepšení

Software Philips Configo automaticky oznamuje 
dostupnost aktualizací online pro ovladač Prestigo. 
Software Configo tyto aktualizace stáhne a postará 
se o jejich instalaci.

Snadné počítačové nastavení

Připojte dálkový ovladač Prestigo k počítači nebo 
k počítači Mac prostřednictvím připojení USB a 
proveďte snadné počítačové nastavení ve svém 
jazyce. Přizpůsobte si všechny funkce v několika 
jednoduchých krocích.

Podsvícená tlačítka

Osvětlená klávesnice usnadňuje ovládání všech 
zařízení, dokonce i za šera.
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Specifikace
Příslušenství
• Kabel USB: 1,2 m

Pohodlí
• Podsvícená tlačítka: Ano
• Indikace vybité baterie: Ano
• Typ displeje: LCD
• Počet činností: 8
• POčet zařízení: 8
• Online aktualizace: k dispozici
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, 

Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzská, 
Německá, Řecká, Italská, Norština, Portugalská, 
Španělská, Švédština

• Podporovaná zařízení: ZESILOVAČ, Audiosystém, 
Blu-ray přehrávač, Kabel, CD/MD, Přijímač digitální 
televize DVB-T/S, DVD, DVD rekordér, 
Kombinace DVD přehrávač - videorekordér, 
Kombinace DVD rekordér - HDD, Přijímač 
digitálních médií, Herní konzola, Přehrávač HD-
DVD, HTS, Rekordér s pevným diskem, Domácí 
kino, Dok pro přehrávač MP3, Minidisk, PC, 
Projektor (infračervené DO), PŘIJÍMAČ, SAT, 
MAGNETOFON, Televize, Kombinace televizor - 
DVD přehrávač, Kombinace televizor - 
videorekordér, Kombinace televizor - 
videorekordér - DVD přehrávač, Tuner, Disk 
VCD, Laser Disk, Videorekordér

Infračervený přenos
• Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
• Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)

Spotřeba
• Baterie dodávány s přístrojem: Ano

Nastavení
• Způsob nastavení: Nastavení počítače
•
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