
 

 

Philips Prestigo
Univerzálne diaľkové 
ovládanie

SRU8008
Maximálna funkčnosť. Minimálny 

neporiadok.
Plnofarebné ikony pre jednoduchú navigáciu a výber. Ovládajte až 8 zariadení ako TV, 
DVD(R)-HDD, VCR, satelit, tuner, káblovú televíziu a ďalšie.

Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek
• Jeden ovládač pre TV,VCR,SAT,DVD,tuner,CD,AMP a prijímač
• Rozsiahla databáza infračervených kódov pre väčšinu zariadení a značiek

Intelig. intuitívne používanie
• Jednoducho čitateľný 3,6 cm (1,4”) farebný LCD displej
• Ovládanie otočným kurzorom zaisťuje rýchlu navigáciu v ponuke
• Činnosti na ovládanie viacerých zariadení jedným stlačením tlačidla
• LCD obrazovka je podsvietená pre pohodlné používanie v tme

Rýchle a jednoduché nastavenie
• Nie je potrebné manuálne nastavovanie
• Praktické učenie sa IR kódu od iného diaľkového ovládania
• Jednoduché pridávanie a označovanie ďalších funkcií



 3,6 cm (1,4”) farebný displej
3,6 cm (1,4”) farebný LCD displej (96 x 67 pixelov), 
ktorý zaručí jednoduchú čitateľnosť obsahu na 
obrazovke.

Intuitívny otočný kurzor
Kurzor, ktorý obsahuje otočné koliesko, vám 
umožňuje navigovať cez ponuku nastavenia a stránky 
zariadenia v smere otáčania hodinových ručičiek a aj 
proti smeru otáčania hodinových ručičiek.

Sprevádzané nastavenie
Na rozdiel od iných univerzálnych diaľkových 
ovládaní, kde musíte zadať 3-číselný kód, aby sa 
identifikovala značka a zariadenie, toto diaľkové 
ovládanie obsahuje podrobné pokyny o zariadení, 
aby ste mohli nastaviť vaše príslušenstvo bez ohľadu 
na značku.

Funkcia "Učiť sa"
Funkcia učenia sa je proces, pri ktorom diaľkové 
ovládanie zachytí a uloží infračervené signály z iných 
ovládačov pre ich neskoršie použitie. Ak sa kódy 
zariadenia nenachádzajú v databáze na základnej 
doske, vždy sa použije učenie z originálneho 
ovládania, jednoduchým namierením na neho.

Univerzálna databáza IR kódu
Databáza univerzálnych IR kódov je zabudovaná 
knižnica infračervených kódov jednotlivých 
ovládačov. Táto funkcia umožňuje ovládať vaše 
zariadenia bez potreby naučiť sa individuálnym 
signálom. Vyberte správnu sadu kódov z databázy 
pre zariadenie, ktoré chcete ovládať, aktivujte 
ovládanie prakticky každého audio/video systému na 
dnešnom trhu – bez ohľadu na model alebo značku.

Pridávanie ďalších funkcií
Vylepšený spôsob pridávania a označovania funkcií 
zjednodušuje a urýchľuje rozširovanie funkčnosti. 
Takže už žiadne chýbajúce funkcie.

Aktívne používateľské rozhranie
Namiesto toho, aby ste museli svoje komponenty 
ovládať jednotlivo, ovládanie založené na činnosti 
spája najpoužívanejšie funkcie do činností, ako 
napríklad „Pozerať film“ alebo „Počúvať CD“. Keď 
používateľ vyberie pozeranie filmu namiesto toho, 
aby musel ovládať každé samostatné zariadenie, ako 
napríklad DVD prehrávač, TV a multimediálny 
prijímač, jedno tlačidlo obsahuje všetky potrebné 
príkazy, aby sa mohlo spustiť pozeranie filmu: zapne 
TV, zapne zosilňovač a vyberie správny vstup, zapne 
DVD prehrávač a spustí prehrávanie.

Podsvietenie na obrazovke
Podsvietenie je funkcia, ktorá osvetľuje LCD 
obrazovku alebo klávesnicu pri používaní v tme. Dva 
najobvyklejšie typy podsvietenia sú LED a 
elektroreflexné (EL). Ovládače podsvietené 
pomocou LED sú zvyčajne jasné ale nerovnomerné 
pri žltej alebo zelenej farbe, kým EL panely sú 
rovnomerné s modrým, bielym alebo zeleným 
odtieňom.
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Vybavenie a vlastnosti
• Podporované zariadenia: TV, VCR, DVD, SAT, 

KÁBEL, CD/MD, PRIJÍMAČ, Ampér, Domáce kino, 
DVR, Zvuková súprava, Digitálny multimediálny 
prijímač, DVB-T/S, DVD rekordér, Kombinovaný 
DVDR-HDD, Kombinovaný DVD-VCR, Hracia 
konzola, HTS, PC, Projektor (IR), PVR, KAZETA, 
Tuner, Kombinovaný TV-DVD, Kombinovaný TV-
VCR, Kombinovaný TV-VCR-DVD

• Počet činností: 8
• Programovateľné makrá: Áno, 8
• Indikácia slabej batérie
• Typ displeja: displej LCD
• Jednoduchá inštalácia: Automatické vyhľadávanie
• Počet tlačidiel: 45
• Ponuka jazykov na obrazovke: Holandčina, 

Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
Ruština, Španielčina

• Jazyky v manuáli: Anglicky, francúzsky, nemecky, 
holandsky, španielsky, portugalsky, taliansky, rusky, 
turecky, švédsky, nórsky, fínsky

• Posuvné koliesko

Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
• Učenie IR kódov
• Počet značiek v databáze: Viac ako 1 100

• Rozsah nosnej frekvencie: 19 kHz až 455 kHz
• Uhol vysielania: 90 stupeň

Príkon
• Počet batérií: 3
• Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6
• Správca šetrenia batérií: Automatické zapnutie/

vypnutie

Vonkajšia lepenka
• Počet užívateľských balení: 2
• Hmotnosť brutto: 1,22 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 33 x 17,1 x 9,6 cm
• Čistá hmotnosť: 0,298 kg
• Hmotnosť obalu: 0,922 kg

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 40584 7
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Figurína
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

15,75 x 31,95 x 4,7 cm
• Hmotnosť brutto: 0,535 kg
• Čistá hmotnosť: 0,149 kg
• Hmotnosť obalu: 0,386 kg
•

Technické údaje
Univerzálne diaľkové ovládanie
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