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SRU6008
Egyszerűsített teljes vezérlés

Teljes funkcionalitás csak a valóban szükséges gombokkal
Itt az ideje, hogy félretegye az eddigi távvezérlőit, hiszen mostantól egyetlen Prestigo SRU6008 
használatával akár 8 készüléket is vezérelhet. Az LCD kijelző egyszerű hozzáférést biztosít. Állítsa 
be Prestigo távvezérlőjét számítógépén keresztül, és élvezze az otthoni szórakozást.

Intuitív navigáció
• Könnyű hozzáférés a speciális funkciókhoz az 3,8 cm-es LCD kijelzőn keresztül
• A hátsó megvilágítású gombok segítségével sötétben is vezérelheti készülékeit

Hogy Ön gyorsan és könnyedén hozzáférhessen szórakozásához
• Több eszköz vezérlése

Egyszerű és könnyű beállítások
• Szinte az összes gyártó minden eszközének vezérlésére alkalmas
• Interneten elérhető szoftverfrissítések
• A számítógép beállítása néhány egyszerű lépésben, Windows vagy Mac rendszerben



 Bármely eszköz vezérlésére alkalmas

A Prestigo több mint 300 000 készüléket tartalmazó 
infravörös kódadatbázisa gyakorlatilag a piacon ma 
megtalálható összes készülék vezérlésére alkalmas - 
gyártótól és típustól függetlenül. A megfelelő 
infravörös kódot a számítógép beállításain keresztül 
lehet kiválasztani az adatbázisból.

3,8 cm-es LCD kijelző

A távvezérlő rendelkezik egy 3,8 cm-es (96 x 64 
pixel) LCD kijelzővel. A ritkán használt gombok 
eléréséhez használható a kijelző. Hozzáadhat 
gombokat, vagy eltávolíthatja azokat, amelyek nem 
szükségesek.

Üzemmódalapú vezérlő
Otthoni szórakoztatórendszerét elindíthatja 
egyetlen gombnyomással. Ha pl. megnyomja a 
filmnézéshez hozzárendelt műveletgombot, a 
Prestigo távvezérlő automatikusan bekapcsolja a 
műveletnek megfelelő összes készüléket, vagyis a 
TV-t, a DVD lejátszót és a házimozi-rendszert is.

Időtálló

A Philips Configo szoftver automatikus értesítést 
küld a Prestigo távvezérlőhöz elérhető online 
frissítésekről. A Configo szoftver letölti a 
frissítéseket, és elvégzi a telepítést.

Számítógép egyszerű beállítása

Ha csatlakoztatja a Prestigo távvezérlőt a 
számítógéphez vagy a Mac rendszerhez USB-kábellel, 
elvégezheti a beállításokat a kívánt nyelven. A 
funkciók egyedi beállítása néhány egyszerű lépésben 
elvégezhető.

Hátsó megvilágítású gombok

A megvilágított billentyűzettel sötétben is könnyen 
vezérelheti készülékeit.
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Műszaki adatok
Tartozékok
• USB-kábel: 1,2 m

Kényelem
• Hátsó megvilágítású gombok
• Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
• Kijelző típusa: LCD
• Tevékenységek száma: 8
• Készülékek száma: 8
• On-line frissítések: elérhetők
• Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, 

finn, francia, német, görög, olasz, norvég, portugál, 
spanyol, svéd

• Támogatott eszközök: AMP, Audiorendszer, Blu-
ray lejátszó, KÁBEL, CD/MD, DVB-T/S, DVD, 
DVD-felvevő, DVD-videomagnó combo, DVDR-
HDD combo, Digitális médiavevő, Játék konzol, 
HD DVD-lejátszó, Házimozi-rendszer, 
Merevlemezes felvevő, Házimozi, MP3-lejátszó 
dokkoló, Minidisc, PC, Kivetítő (IR), 
VEVŐKÉSZÜLÉK, SAT, Szalag, TV, TV-DVD 
combo, TV-videomagnó combo, TV-videomagnó-
DVD combo, Hangolóegység, VCD, lézerlemez, 
VCR

Infravörös képességek
• IR-kódok tanulása
• Működési távolság: 33 láb (10 m)

Tápellátás
• Tartozék akkumulátorok

Beállítás
• Beállítási módszer: Számítógépes beállítás
•
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