Philips Prestigo
Univerzální dálkový
ovladač

SRU8015

Vaše oblíbené kanály
na dosah ruky
Přepínejte své oblíbené kanály naším univerzálním dálkovým ovládáním s barevnými
ikonami! V ovládání Prestigo SRU8015, které disponuje ideálním poměrem ovládání
pomocí tlačítek a dotykového displeje, slouží technologie pohodlí.
Jediný ovladač pro většinu zařízení a značek
• Ovládání až 15 zařízení z celkového počtu 25
• Obsáhlá knihovna ikon kanálů pro snadný výběr
• Rozsáhlá databáze kódů dálkových ovládání pro většinu zařízení a značek
Chytré intuitivní použití
• Snadno čitelný 2,0" barevný LCD display s vysokým rozlišením
• Aktivity určené k ovládání většího množství zařízení jedním tlačítkem
• Ovládání otočným kurzorem pro rychlé procházení nabídek
• LCD obrazovka je podsvětlena pro pohodlnou obsluhu v šeru
Rychlé a snadné nastavení
• Pro nastavení není potřeba žádná příručka
• Snadné učení kódů z jiného ovladače
• Snadné přidání a označení dalších funkcí

SRU8015/10

Univerzální dálkový ovladač

Přednosti
ovládání 15 z 25

Dálkový ovladač 15 v 1 umožňuje ovládat až
15 zařízení domácí zábavy jediným dálkovým
ovládáním. Díky vestavěné databázi kódů dálkových
ovládání lze tento ovladač snadno naprogramovat
tak, aby se jím dala řídit téměř všechna audiovizuální
zařízení prakticky libovolné značky. Jediný ovladač
pro všechna vaše zařízení, bez nepříjemného hledání
toho správného dálkového ovládání!

Ikony kanálů

Dálkové ovládání obsahuje knihovnu ikon kanálů
nejsledovanějších televizních stanic ve většině zemí.
Pomocí barevného LCD displeje můžete
naprogramovat odpovídající ikony kanálů
ke správným kanálům. Jakmile ikony jednou
nastavíte, můžete k přepínání kanálů místo tlačítek
s číslicemi na dálkovém ovládání použít ikony
televizních stanic na LCD displeji.

Univ. databáze kódů dálkových ovládání

Univerzální databáze kódů dálkových ovládání
přenášených infračervenými paprsky představuje
knihovnu kódů, která je zabudována v určitém
dálkovém ovladači. Tato funkce umožňuje, aby
dálkový ovladač řídil další zařízení bez nutnosti učení
jednotlivých signálů. Pro ovládání všech audio/video
zařízení na dnešním trhu vyberte příslušné sady kódů
dálkových ovládání přenášených infračervenými
paprsky pro zařízení, která chcete ovládat - bez
ohledu na model a značku.

Průvodce nastavením

Na rozdíl od jiných univerzálních dálkových
ovladačů, kde je třeba zadat trojciferný kód
identifikující značku a typ zařízení, je součástí tohoto
dálkového ovladače návod krok za krokem na
přístroji pro nastavení vašeho zařízení, bez ohledu na
jeho značku.

Funkce učení

Funkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač zachytil
a uložil signály přenášené infračerveným paprskem z
jiných dálkových ovladačů a podle potřeby je použil.

Specifikace
Když nejsou v zabudované databázi zahrnuty kódy
zařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od
původního dálkového ovladače tak, že na něj
namíříte.

Přidání dalších funkcí

Vylepšený způsob přidávání a označování funkcí
usnadňuje a zrychluje přidání dalších funkcí. Nyní již
nebudou chybět žádné užitečné funkce.

2,0" TFT barevný displej

Pro snadné čtení obsahu je tento LCD displej
vybaven kvalitním vysokým rozlišením (220 x 175
pixelů, TFT displej). Tato vysoká kvalita zaručuje
skvělou čitelnost obsahu na obrazovce.

Uživatelské rozhraní vycházející z akcí

Namísto samostatného ovládání komponent spojuje
ovládání vycházející z akcí nejčastěji používané
funkce do aktivit jako ‚Sledování filmu‘ nebo ‚Poslech
CD‘. Jestliže uživatel vybere akci ‚Sledování filmu‘,
nemusí ovládat zvlášť každou jednotlivou část
vybavení (např. DVD přehrávač, televizor a
multimediální přijímač). Jediné tlačítko ukrývá
všechny pokyny nezbytné pro zahájení sledování
filmu: zapnutí televizoru, zapnutí zesilovače a volbu
správného vstupu, zapnutí DVD přehrávače a
zahájení přehrávání.

Intuitivní otočný kurzor

Pohodlí

• Podporovaná zařízení: Televize, DVD,
ZESILOVAČ, AudioSet, Kabel, CD/MD, Přijímač
digitálních médií, Závěsy/rolety (infračervené DO),
DSS, Přijímač digitální televize DVB-T/S, DVD
rekordér, Kombinace DVD rekordér - HDD,
Kombinace DVD přehrávač - videorekordér, DVR,
Herní konzola, Domácí kino, HTS, Vytápění,
klimatizace, ventilace (infračervené DO), Osvětlení
(infračervené DO), PC, Projektor (infračervené
DO), PVR, PŘIJÍMAČ, SAT, Satelitní rádio,
MAGNETOFON, Tuner, Kombinace televizor DVD přehrávač, Kombinace televizor videorekordér, Kombinace televizor videorekordér - DVD přehrávač, Disk VCD, Laser
Disk, Videorekordér
• Typ displeje: LCD
• Knihovna ikon kanálů: 400
• Programovatelné ikony kanálů: 100
• Počet činností: 15
• Rolovací kolečko: Ano
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina,
Holandština, Němčina, Francouzština, Italština,
Španělština
• Podsvětlení: Ano
• Barva podsvětlení: Bílý
• Indikace vybitých baterií: Ano

Spotřeba

Kurzor obsahující otočné kolečko umožňuje
procházet nabídku nastavení a stránky zařízení
v obou směrech, doprava i doleva.

• Počet baterií: 3
• Typ baterie: AA / LR6 alkalická
• Správce úspory baterie: Automatické zapnutí/
vypnutí

Podsvícení obrazovky

Infračervený přenos

Podsvětlení zajišťuje dobrou čitelnost LCD displeje
nebo klávesnice i za slabého okolního světla. Dva
nejběžnější typy podsvětlení zahrnují použití diod
LED a elektroluminiscenční osvětlení (EL). Dálkové
ovladače s podsvětlením LED mají obvykle jasné,
avšak nerovnoměrné podsvětlení žluté nebo zelené
barvy. Panely s podsvětlením typu EL vyzařují
rovnoměrné světlo modrého, bílého nebo zeleného
odstínu.

•
•
•
•

Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
Rozsah nosného kmitočtu: 19 kHz - 455 kHz
Vysílací diody LED: 2

Systémové údaje

• Kapacita paměti Flash: 4 MB

Vnější obal
•
•
•
•
•
•

GTIN: 1 87 10895 99812 0
Počet spotřebitelských balení: 2
Hrubá hmotnost: 1,4 kg
Vnější obal (D x Š x V): 33 x 9,9 x 16,8 cm
Čistá hmotnost: 0,44 kg
Hmotnost obalu: 0,96 kg

Rozměry balení

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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EAN: 87 10895 99812 3
Počet zahrnutých výrobků: 2
Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Zavěšení
Rozměry balení (Š x V x H): 15,5 x 4,8 x 31,7 cm
Hrubá hmotnost: 0,44 kg
Čistá hmotnost: 0,22 kg
Hmotnost obalu: 0,22 kg

