Philips Prestigo
Univerzális távvezérlő

SRU8015

Kedvenc csatornái a keze
ügyében
Tallózzon kedvenc csatornái között a színes ikonokkal ellátott univerzális távvezérlőnk
segítségével! A technológiát és kényelmet ötvöző Prestigo SRU8015 ideális egyensúlyt
biztosít a képernyő és a gombokkal történő vezérlés között.
Egyetlen vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához
• 25-ből akár 15 eszköz vezérlése
• Csatorna-ikonok kiterjedt könyvtára a könnyű választáshoz
• Kiterjedt infravörös kód adatbázis a legtöbb készülékhez és márkához
Intelligens és logikus használat
• Könnyen olvasható 2,0"-es, nagy felbontású, színes LCD-kijelző
• Több eszköz vezérlése egyetlen gombnyomással
• Forgótárcsás vezérlés a gyors menünavigáláshoz
• Az LCD-képernyő háttérvilágítással rendelkezik, így sötétben jól látható
Gyors és könnyű beállítás
• Beállítás kézikönyv nélkül
• Kényelmes IR tanítás másik távvezérlőről
• Az extra funkciók hozzáadása és elnevezése pofonegyszerű
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Univerzális távvezérlő

Fénypontok
„25-ből 15” távvezérlő

A 15 az 1-ben távvezérlő kényelmes vezérlést
biztosít az otthoni szórakoztatórendszerhez tartozó
készülékek közül akár 15-höz, egyetlen
távvezérlővel. A távvezérlő a beépített IR kód
adatbázis segítségével könnyen beprogramozható
szinte bármilyen márkájú audio-/videokészülék
vezérléséhez. Egyetlen távvezérlő az összes készülék
vezérléséhez, és nem kell többé időt fecsérelnie a
megfelelő távvezérlő keresésére!

Csatorna-ikonok

A távvezérlő a legtöbb ország főbb TV-állomásihoz
kapcsolódó csatorna-ikon könyvtárat foglal magába.
A színes LCD-képernyőn keresztül
beprogramozhatja a megfelelő csatorna-ikonokat a
megfelelő csatornához. A beállítást követően az
LCD-képernyőn megjelenő információt használhatja
a csatornák közötti váltáshoz, a távvezérlő
számgombjai helyett a TV-állomások ikonjainak
segítségével.

Általános IR-kód adatbázis

Az általános IR kód adatbázis egy adott távvezérlőbe
épített infravörös kódok könyvtára. Ezzel a
funkcióval a távvezérlő egyes kódok betanulása
nélkül képes vezérelni készülékét. Csak válassza ki az
adatbázisból az eszköznek megfelelő kódkészletet,
hogy szinte bármilyen ma kapható audio- és
videorendszert irányíthasson, gyártótól és típustól
függetlenül.

Irányított beállítás

Más olyan univerzális távirányítóktól eltérően,
amelyek 3 jegyű kódot kérnek a márka és az eszköz
azonosítására, a távvezérlőn megjelenített részletes
utasítások alapján márkától függetlenül bármilyen
berendezést beállíthat.

Taníthatóság

A tanulási funkció azt jelenti, hogy egy távvezérlő
képes érzékelni és megtanulni egy másik távvezérlő
által kiadott jelet. Ha az eszközkód nem található a

Műszaki adatok
beépített adatbázisban, bármikor betanítható az
eredeti távvezérlőből, csak felé kell irányítani.

Extra funkciók hozzáadása

A funkciók hozzáadásának és elnevezésének
megkönnyítése egyben gyorsabb működést is jelent.
Többé egy funkció sem hiányozhat.

2,0"-es színes TFT-kijelző

Az LCD-kijelzőn megjelenő tartalom tisztán
olvasható a nagy felbontásnak köszönhetően (220 x
175 pixeles TFT-kijelző). Kiváló minőség – jó
olvashatóság.

Üzemmódalapú kezelői felület

Ahelyett, hogy egyenként vezérelné a
részegységeket, az üzemmódalapú vezérlő
üzemmódokba tömöríti a leggyakrabban használt
funkciókat, pl. „Film megtekintése" vagy „CD
hallgatása". „Film megtekintése" kiválasztásakor
például nem kell minden berendezést (DVD-lejátszó,
TV vagy multimédiavevő stb.) külön beállítani, hanem
elég egyetlen gomb megnyomása a TV és az erősítő
bekapcsolásához, a megfelelő bemenet
kiválasztásához, a DVD-lejátszó bekapcsolásához és
a lejátszás megkezdéséhez.

Intuitív forgótárcsa

A forgatható tárcsakerék használatával mindkét
irányban körbejárhatók a beállítási menü pontjai és
az eszközökhöz kapcsolódó oldalak.

Háttér-világításos képernyő

A háttérvilágítás olyan funkció, amely megvilágítja az
LCD képernyőt vagy billentyűzetet, hogy sötétben is
lehessen használni. A háttérvilágítás két
legelterjedtebb fajtája a LED és az
elektrolumineszcens (EL) világítás. A LED
háttérvilágítású távvezérlők rendszerint fényesek,
egyenetlenül sárga vagy zöld színűek, míg az EL
panelek egyenletesen kék, fehér vagy zöld
árnyalatúak.

Kényelem

• Támogatott eszközök: TV, DVD, AMP, AudioSet,
KÁBEL, CD/MD, Digitális médiavevő, Drapériák/
napellenzők (IR), DSS, DVB-T/S, DVD-felvevő,
DVDR-HDD combo, DVD-videomagnó combo,
DVR, Játék konzol, Házimozi, Házimozirendszer,
HVAC és ventillátorok (IR), Világítás (IR), PC,
Kivetítő (IR), PVR, VEVŐKÉSZÜLÉK, SAT,
Műholdas rádió, Szalag, Hangolóegység, TV-DVD
combo, TV-videomagnó combo, TV-videomagnóDVD combo, VCD, lézerlemez, VCR
• Kijelző típusa: LCD
• Csatorna-ikon könyvtár: 400
• Programozható csatorna-ikonok: 100
• Tevékenységek száma: 15
• Görgetőtárcsa
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, holland,
német, francia, olasz, spanyol
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér
• Alacsony akkutöltöttség jelzőfény

Kapcsoló

• Akkumulátorok száma: 3
• Akku típusa: AA / LR6 alkáli
• Energiatakarékos mód kezelő: Automatikus be-/
kikapcsolás

Infravörös képességek
•
•
•
•

Működési távolság: 33 láb (10 m)
IR-kódok tanulása
Vivőfrekvencia-tartomány: 19 kHz – 455 kHz
Átviteli LED-ek: 2

Rendszerspecifikációk

• Flash memória mérete: 4 MB

Külső kartondoboz
•
•
•
•

GTIN: 1 87 10895 99812 0
Fogyasztói csomagolások száma: 2
Bruttó tömeg: 1,4 kg
Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
33 x 9,9 x 16,8 cm
• Nettó tömeg: 0,44 kg
• Táratömeg: 0,96 kg

Méret csomagolással együtt
•
•
•
•
•

EAN: 87 10895 99812 3
Mellékelt termékek száma: 2
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Akasztó
Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
15,5 x 4,8 x 31,7 cm
• Bruttó tömeg: 0,44 kg
• Nettó tömeg: 0,22 kg
• Táratömeg: 0,22 kg
•
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