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SRU6008
Control total simplificat

Funcţionalitate completă numai cu tastele de care aveţi nevoie
Este momentul să lăsaţi deoparte toate telecomenzile! Prestigo SRU6008 controlează până la 8 
dispozitive în unul şi prezintă tastele de care aveţi nevoie, uşor accesibile prin intermediul ecranului 
LCD. Configuraţi-vă Prestigo prin calculator şi bucuraţi-vă de sistemul home entertainment.

Navigare intuitivă
• Acces facil la funcţii specifice prin intermediul ecranului LCD de 3,8 cm
• Butoane iluminate pentru a vă controla dispozitivele pe întuneric

Porniţi-vă cu ușurinţă divertismentul
• Controlul mai multor dispozitive cu un singur buton

Configurare simplă și ușoară
• Configurare facilă calculator în câţiva pași simpli, pe Windows sau Mac
• Actualizare software prin Internet
• Controlează aproape orice marcă de dispozitiv



 Controlează aproape orice dispozitiv

Baza de date cod infraroșu Prestigo cu peste 300.000 
de dispozitive vă permite să controlaţi aproape orice 
dispozitiv aflat astăzi pe piaţă - indiferent de model 
sau de marcă. Prin intermediul configurării 
calculatorului, codul infraroșu corect va fi selectat 
pentru dispozitivele dvs. din baza de date.

Ecran LCD de 3,8 cm

Telecomanda este prevăzută cu un ecran LCD de 3,8 
cm (96 x 64 pixeli). Butoanele utilizate mai puţin 
frecvent sunt disponibile prin intermediul ecranului, 
deci puteţi adăuga propriile dvs. butoane sau le puteţi 
elimina pe cele de care nu aveţi avea nevoie.

Controlul pe bază de activităţi
Porniţi-vă activităţile de divertisment la domiciliu cu 
o atingere a unui buton în loc să controlaţi în pași 
separaţi fiecare dispozitiv individual. Apăsaţi butonul 
de activitate precum "Vizionare film", iar Prestigo va 
porni în mod automat diferitele dispozitive - precum 
televizorul, playerul DVD și sistemul Home theater - 
pentru a viziona un film.

Compatibilitatea cu tehnologiile viitoare

Software-ul Philips Configo vă informează automat 
despre actualizările online pentru Prestigo. 
Software-ul Configo va descărca actualizările și se va 
ocupa de instalare.

Configurare facilă calculator

Conectaţi telecomanda Prestigo la PC-ul dvs. sau la 
Mac prin USB pentru o configurare facilă a 
calculatorului în limba dvs. Personalizaţi orice 
funcţionalitate în câţiva pași simpli.

Taste iluminate

Tastatura iluminată facilitează controlul 
dispozitivelor dvs., chiar și pe întuneric.
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Specificaţii
Confort
• Dispozitive acceptate: Televizor, VCR, DVD, SAT, 

Cablu, CD/MD, Receiver, amplificator, Home 
Theater, PC, CASETĂ, Receptor digital media, 
DVB-T/S, DVD recorder, DVDR-HDD combo, 
DVD-VCR combo, Consolă de jocuri, HTS, 
Proiector (IR), Tuner, TV-DVD combo, TV-VCR 
combo, TV-VCR-DVD combo, VCD, disc laser, 
Sistem audio, Player Blu-Ray, Player HD-DVD, 
Recorder cu hard disk/DVD, Staţie de andocare 
pentru player MP3, Minidisc

• Limbi OSD: Engleză, Olandeză, Germană, 
Franceză, Italiană, Spaniolă, Portugheză, Daneză, 
Finlandeză, Greacă, Norvegiană, Suedeză

• Tip ecran: LCD
• Număr de dispozitive: 8
• Număr de activităţi: 8
• Iluminare din spate
• Actualizări on-line: disponibile
• Indicator baterie descărcată

Alimentare
• Baterii incluse

Funcţie infraroșu
• Reţinere coduri IR
• Distanţă de operare: 33 ft (10 m)

Accesorii
• Cablu USB
•
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