
 

Philips Prestigo
Universell fjernkontroll

SRU8015
Favorittkanalene dine for hånden

Bla gjennom favorittkanalene dine med vår fargeikonbaserte universelle fjernkontroll. 
Prestigo SRU8015 sørger for den ideelle balansen mellom skjerm- og knappkontroll ved 
hjelp av overgangsteknologi og anvendelighet.

Én kontrolløsning for de fleste enheter og merker
• Kontroller opptil 15 enheter av et utvalg på 25
• Omfattende bibliotek med kanalikoner for enkelt valg
• Omfattende infrarød kodedatabase for de fleste enheter og merker

Smart intuitiv bruk
• 2,9" LCD-fargeskjerm med høy oppløsning som er enkel å lese
• Aktiviteter for å kontrollere flere enheter med ett knappetrykk
• Roterende markørkontroll for rask menynavigering
• LCD-skjerm med bakbelysning gir bedre betjeningskomfort i mørket

Rask og enkel installering
• Du trenger ingen håndbok til oppsettet
• Praktisk IR-læring fra en annen fjernkontroll
• Du kan enkelt legge til og merke ekstra funksjonalitet
 



 Fjernkontroll for 15 av 25
15-i-1-fjernkontrollen gjør det mulig å kontrollere 
inntil 15 hjemmeunderholdningsenheter med én 
fjernkontroll. Fjernkontrollen kan enkelt 
programmeres til å kontrollere nesten hvilket som 
helst merke av nesten alle typer lyd-/videoutstyr, ved 
hjelp av den innebygde IR-kodedatabasen. Én enkelt 
fjernkontroll kan betjene alle enhetene dine, og du 
unngår problemet med å lete etter riktig 
fjernkontroll.

Kanalikoner
Fjernkontrollen omfatter et bibliotek med 
kanalikoner for de viktigste TV-stasjonene i de fleste 
land. Via LCD-fargeskjermen kan du programmere 
de riktige kanalikonene for den riktige kanalen. Når 
oppsettet er ferdig, kan du bruke informasjonen på 
LCD-skjermen for å zappe gjennom kanalene ved 
hjelp av ikonene på TV-stasjonene i stedet for de 
digitale kodene på fjernkontrollen.

Universell IR-kodedatabase
En universell database med IR-koder er et arkiv med 
infrarøde koder som er innebygd i en bestemt 
fjernkontroll. Med denne funksjonen kan en 
fjernkontroll styre ulike enheter uten å måtte lære 
de enkelte signalene. Velg det riktige infrarøde 
kodesettet i databasen for enhetene du vil 
kontrollere, slik at du kan kontrollere nesten alle lyd/
video-systemelementer på markedet i dag, uansett 
modell eller merke.

Styrt oppsett
Denne fjernkontrollen har, til forskjell fra andre 
universale fjernkontroller der det må legges inn en 
tresifret kode for å identifisere et merke og en 
enhet, trinnvise instruksjoner på enheten for oppsett 
av utstyret, uansett merke.

Lærefunksjonalitet
Lærefunksjonalitet brukes om prosessen der en 
fjernkontroll fanger opp og lagrer infrarøde signaler 
fra andre fjernkontroller for senere bruk. Når 

enhetskoder ikke er inkludert i den innebygde 
databasen, kan de alltid læres fra den originale 
fjernkontrollen ved å peke på den.

Legg til ekstra funksjonalitet
En forbedret måte å legge til og merke funksjoner på 
gjør det enklere og raskere å legge til ekstra 
funksjonalitet. Så nå trenger du ikke å mangle noen 
funksjoner lenger.

2,0" TFT-fargeskjerm
Skjermen har høy oppløsningskvalitet (220 x 175 
pikslers TFT-skjerm) slik at det skal være tydelig å 
lese innholdet på LCD-skjermen. Denne høye 
kvaliteten sikrer at det er lett å lese innholdet på 
skjermen

Aktivitet basert på brukergrensesnitt
I stedet for å styre komponentene en og en, blander 
den aktivitetsbaserte kontrollen de vanligste 
funksjonene til aktiviteter som "se en film" eller "lytt 
til CD". Når en bruker velger "se en film", inneholder 
én knapp alle de nødvendige kommandoene for å 
kunne begynne å se på en film, i stedet for at 
brukeren må ta for seg hver enkelt utstyrsdel – for 
eksempel DVD-spiller, TV og multimediemottaker. 
Slå på TVen, slå på forsterkeren og velg riktig 
inngang, slå på DVD-spilleren og begynn avspillingen.

Intuitiv, roterende markør
En markør med et roterende hjul gjør det mulig å 
navigere gjennom oppsettsmenyen og enhetssidene i 
begge retninger, både med urviseren og mot 
urviseren.

Bakbelysning på skjermen
Bakbelysning er en funksjon som lyser opp LCD-
skjermen eller tastaturet slik at de kan brukes i 
mørket. De to vanligste typene bakbelysning er LED 
og elektrofluoriserende (EL). Fjernkontroller som 
har LED-bakbelysning, lyser vanligvis ganske sterkt, 
men ujevnt i gult eller grønt, mens EL-paneler er 
jevne med blått, hvitt eller grønt lys.
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Spesifikasjoner
Anvendelighet
• Universell IR-database: TV, DVD, AMP, Lydutstyr, 

KABEL, CD/MD, DMR, Avskjerming (IR), DSS, 
DVB-T/S, DVDR, DVDR-HDD-komb., DVD-VCR-
komb., DVR, Spill, Hjemmekinoanlegg, HTS, HVAC 
og vifter (IR), Belysning (IR), PC, Projektor (IR), 
PVR, MOTTAKER, SAT, Satelittradio, KASSETT, 
Tuner, TV-DVD-komb., TV-VCR-komb., TV-VCR-
DVD-komb., VCD, laserdisk, Videospiller

• Skjermtype: LCD
• Kanalikonbibliotek: 400
• Programmerbare kanalikoner: 100
• Antall aktiviteter: 15
• Blahjul
• Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Nederlandsk, 

Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Indikator for lavt batteri

Strøm
• Antall batterier: 3
• Batteritype: AA / LR6 alkalisk
• Batterisparingsbehandling: Automatisk av/på

Infrarøde muligheter
• Rekkevidde: 10 m (33 fot)
• Lære IR-koder
• Bærerfrekvensområde: 19–455 kHz
• Sende LEDer: 2

Systemspesifikasjoner
• Flash-minnestørrelse: 4 MB

Ytre eske
• GTIN: 1 87 10895 99812 0
• Antall emballasjer: 2
• Bruttovekt: 1,4 kg
• Yttereske (L x B x H): 33 x 9,9 x 16,8 cm
• Nettovekt: 0,44 kg
• Taravekt: 0,96 kg

Mål, emballasje
• EAN: 87 10895 99812 3
• Antallet produkter som følger med: 2
• Emballasjetype: Kartong
• Type hylleplassering: Henging
• Emballasjemål (B x H x D): 15,5 x 4,8 x 31,7 cm
• Bruttovekt: 0,44 kg
• Nettovekt: 0,22 kg
• Taravekt: 0,22 kg
•
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