
 

 

Philips Pronto
Kontrollpanel for 
hjemmekino

TSU9300
Utformet av installatører, 

laget av Philips
Pronto TSU9300 er svært tynn med en slående 7,1 cm (2,8") QVGA-fargeberøringsskjerm 
og alle tenkelige funksjoner. Den kan gli inn i praktisk talt alle moderne interiører med 
designerutseende og geometrisk glanset overflate i aluminium og svart.

Elegant
• 2,8" berøringsskjerm i farger og med høy oppløsning med førsteklasses kontrast
• Ergonomisk design for énhåndsbruk
• Banebrytende utforming med innfelt skjerm

Personlig tilpasset anvendelighet
• Brukergrensesnitt som passer til smaken og preferansene dine
• Kontroller flere enheter med ett tastetrykk
• Kontroller skjult utstyr og enheter i andre rom

Musikk, stemning og omgivelse
• Musikkserverkontroll med intuitiv, roterende markør
• Forhåndskonfigurert lyskontroll (Lutron RadioRa)
• Få tilgang til digitale filer gjennom hvilken som helst Windows MCE PC



 Brukergr.snitt m/tilpasningsmuligheter
Brukergrensesnittet kan tilpasses til å bygge inn 
brukerens personlige smak og preferanser, slik at 
bare knappene som brukes mest, vises på 
berøringsskjermen. I tillegg kan brukeren velge den 
grafiske utformingen (bakgrunner, ikoner, knapper, 
farger).

Innfelt skjerm
Innfelt skjem betyr at skjermen ikke stikker ut lenger, 
men at den i stedet går jevnt i ett med kabinettet.

Musikkserverkontroll
Brukeren kan kontrollere musikkserveren, for 
eksempel Escient Fireball, umiddelbart. 
Brukergrensesnittet til musikkserveren er innebygd i 
fjernkontrollen. Det gjør at du kan lytte til musikk 
uten å være i nærheten av en TV, noe som normalt 
kreves for å vise brukergrensesnittet på en server. 
Dette kombinert med et ergonomisk tommelhjul på 
fjernkontrollen gjør det enklere å velge spor og 
spillelister, og det frigjør også TV-skjermen til andre 
aktiviteter.

Lyskontroll
Den forhåndskonfigurerte lyskontrollen viser hele 
brukergrensesnittet på skjermen, slik at du kan 
kontrollere lysscener, stemninger og individuelle 
dimmere. Lys fra hele huset tilbakekobles til 
skjermen, slik at brukeren kan vite om lyset er på 
eller av.

MCE PC-funksjonalitet
Gjennom programvare fra tredjepartsleverandører 
kan kontrollpanelet Pronto legge til Windows MCE 
PC-funksjonalitet. Det betyr at du kan få tilgang til 
alle de digitale filene dine på en MCE PC via 
kontrollpanelet.

Ettrykkskomfort
Med ett-trykkskontroll kan du utføre flere 
kommandoer med ett tastetrykk via en makro. En 
makro kombinerer flere forhåndsprogrammerte 
kommandoer under én enkelt knapp. Derfor er det 
bare nødvendig å trykke på én knapp for å utføre en 
serie med funksjoner.

Utvidet kontroll
En rekke utvidere er tilgjengelige, både kablede og 
trådløse versjoner, som utvider 
overføringsrekkevidden til fjernkontrollen. Dette 
gjør at brukeren kan kontrollere utstyr som er skjult 
i skap eller i andre rom, med en og samme 
kontrollenhet.
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Bilde/skjerm
• Diagonal skjermstørrelse (tommer): 2,8 tommer
• Skjermfarger: 65 536
• Oppløsning: 320 x 240 piksler
• Skjermtype: LCD TFT
• Berøringsskjerm

Tilkoblingsmuligheter
• Kontakt: Mini-USB
• Drift: 100–240 V, 50/60 Hz
• Innebygd trådløs teknologi: 802.11g
• Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits
• Nettverksmodus: DHCP, Fast IP
• USB: USB 2.0

Anvendelighet
• Automatisk nettavslag
• Flerspråklig: Engelsk, spansk, fransk, tysk, 

nederlandsk
• Klokke med kalender
• Holder/dokkingstasjon
• Markørnøkkel
• Pick-up-sensor
• Roteringshjul

Tilbehør
• AC/DC-adapter
• CD-ROM
• Dokkingstasjon
• Trykt bruksanvisning
• USB-kabel

Systemkrav
• Harddiskplass: 250 MB ledig
• PC-operativsystem: Windows XP, Vista
• CD-ROM-stasjon
• RAM-minne: 256 MB ledig
• USB: Ledig USB-port

Drift
• Batterikapasitet: 1700 mAh
• Ladetid: Opptil 3,5 t
• Batteritype: LI-Polymer
• På/av-knapp

Tilpasning
• Fullskjermskonfigurerbarhet
• Alpha-blending
• Makroer: Opptil 250 trinn
• Database: Konfigurerbar personlig database, 

Modellnummerbasert database

Systemspesifikasjoner
• CPU: Freescale 32-bits RISC
• CPU-hastighet: 266 MHz
• RAM-størrelse: 64 MB

Infrarøde muligheter
• Rekkevidde: 12 m (36 fot)
• Lære IR-koder
• Sende LEDer: 5
• Universell IR-kodedatabase
• Antall merker i database: Over 3000

RF-muligheter
• Frekvens (GHz): 2,4
• WiFi-basert

Ytre eske
• EAN: 87 12581 45258 2
• Antall emballasjer: 1
• Bruttovekt: 1 kg
• Yttereske (L x B x H): 35,5 x 21,6 x 10 cm
• Nettovekt: 0,604 kg
• Taravekt: 0,396 kg

Mål, emballasje
• EAN: 87 12581 45258 2
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Type hylleplassering: Liggende
• Emballasjemål (B x H x D): 21,6 x 35,5 x 10 cm
• Bruttovekt: 1 kg
• Nettovekt: 0,604 kg
• Taravekt: 0,396 kg

Produktmål
• Vekt: 0,285 kg
• Produktmål (B x H x D): 10 x 15,7 x 3,4 cm
•
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