
 

 

Philips Pronto
Home Theater-
kontrolpanel

TSU9300
Udviklet af installatører, 

produceret af Philips
Pronto TSU9300 er ultraslank med en virkelig flot 7,1 cm (2,8") QVGA touchscreen-farveskærm 
og er en hybrid, der er fyldt med funktionalitet! Den passer ind i stort set ethvert moderne hjem 
med sit designerlook og sin geometri med overflade i aluminium og sort højglans.

Et anstrøg af elegance
• 2,8" touchscreen i farve med høj opløsning og enestående kontrast
• Ergonomisk design til betjening med én hånd
• Innovativt design med flushmonteret display

Personlig komfort
• En brugergrænseflade, der svarer til din personlige smag og præference
• Styr flere enheder med ét tryk
• Styr skjult udstyr og skjulte enheder i andre rum

Musik, stemning og atmosfære
• Styring af musikserver med intuitiv drejeknapsmarkør
• Forudkonfigureret lysstyring (Lutron RadioRa)
• Få adgang til digitale filer fra enhver Windows MCE PC



 Brugergrænseflade, der kan tilpasses
Der kan oprettes en brugergrænseflade, hvor 
brugerens personlige smag og præferencer er en 
integreret del. Kun de enheder og knapper, der 
bruges mest, vil være synlige på din touch-screen. 
Brugeren kan desuden selv vælge det grafiske design 
(baggrunde, ikoner, knapper og de anvendte farver).

Flushmonteret display
Det flushmonterede display betyder, at skærmen 
ikke længere er sænket, men i stedet flugter med 
kabinettet.

Styring af musikserver
En bruger kan med det samme styre en musikserver 
som f.eks. Escient Fireball. Musikserverens 
brugergrænseflade er indbygget i fjernbetjeningen. 
Det gør det nemmere at lytte til musik uden at være 
i nærheden af et TV, hvilket normalt er nødvendigt 
for at vise musikserverens brugergrænseflade. Dette 
- sammen med det ergonomiske tommelfingerhjul på 
fjernbetjeningen - gør det nemmere at vælge sange 
og playlists, og TV-skærmen kan benyttes til andre 
formål.

Lysstyring
Den forudkonfigurerede lysstyring omfatter en 
komplet brugergrænseflade på skærmen til styring af 
lyssætning, stemning og individuelle lysdæmpere. På 
skærmen gives der feedback om belysningen over 
hele huset, og på den måde ved brugeren, om lyset 
er tændt eller slukket.

MCE PC-funktionalitet
Via software fra 3. part kan Pronto-kontrolpanelet 
integreres med Windows MCE PC-funktionalitet. 
Dette betyder, at du kan få adgang til digitale filer fra 
din MCE PC via kontrolpanelet.

Praktisk betjening med ét tryk
Vha. af en makro kan du bruge one-touch-funktionen 
til at udføre flere kommandoer med et enkelt tryk på 
en knap. En makro kombinerer en streng af 
forprogrammerede kommandoer under en enkelt 
knap. Der skal derfor kun bruges en enkelt knap til 
at udføre en serie funktioner.

Udvidet styring
Der findes en række forlængere, både trådløse og 
med kabel, der gør fjernbetjeningens rækkevidde 
større. Dette gør brugeren i stand til at styre udstyr, 
der er skjult i skabe eller andre rum, ved hjælp af én 
og samme kontrolenhed.
TSU9300/00

Vigtigste nyheder
Udgivelsesdato  
2012-12-24

Version: 2.1.10

12 NC: 8670 000 47847
EAN: 87 12581 45258 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
Specifikationer
Home Theater-kontrolpanel
  

http://www.philips.com

