
 

 

Philips Pronto
Kontrollpanel för 
hemmabio

TSU9300
Utformad av installatörer, 

tillverkad av Philips
Ultratunn med en fantastisk 7,1 cm (2,8") QVGA-pekskärm i färg – Pronto TSU9300 är en 
hybrid med alla funktioner du kan tänka dig. Den smälter in i praktiskt taget alla moderna 
inredningar med sin designerlook, geometriska aluminiumformer och blanka finish i svart.

En känsla av elegans
• 2,8 tums QVGA LCD-pekskärm med hög upplösning och suverän kontrast
• Ergonomisk design för användning med en hand
• Den senaste designen med slät skärmmontering

Personlig bekvämlighet
• Ett användargränssnitt som passar din smak och dina preferenser
• Styr flera enheter med en enda knapptryckning
• Styr dold utrustning och enheter i andra rum

Musik, humör och stämning
• Musikserverkontroll med intuitiv manövervridknapp
• Förkonfigurerad belysningskontroll (Lutron RadioRa)
• Öppna digitala filer från en dator med Windows MCE



 Anpassningsbart användargränssnitt
Användargränssnittet kan utformas så att det 
avspeglar användarens smak och preferenser. Endast 
de enheter och knappar som används visas då på 
pekskärmen. Användaren kan även välja grafisk 
utformning (bakgrunder, ikoner, knappar och färger).

Ytmonterad skärm
Ytmontering innebär att skärmen inte längre är 
nedsänkt, utan istället är i nivå med höljet.

Musikserverkontroll
Användaren kan kontrollera sin musikserver, t.ex. 
Escient Fireball, snabbt och enkelt. Musikserverns 
användargränssnitt är inbyggt i fjärrkontrollen. Det 
gör det enklare att lyssna på musik utan en TV, vilket 
normalt krävs för att kunna visa en musikservers 
användargränssnitt. I kombination med ett 
ergonomisk tumhjul på fjärrkontrollen möjliggör 
detta val av spår och spellistor, samtidigt som TV-
skärmen kan användas till annat.

Belysningskontroll
Förkonfigurerad belysningskontroll med komplett 
användargränssnitt på skärmen för kontroll av 
belysning, stämning och separata dimmer. Tack vare 
information på skärmen om hela husets belysning vet 
användaren om ljuset är på eller av.

MCE-datorfunktioner
Via tredjepartsprogramvara kan du få tillgång till 
Windows MCE-funktioner Pronto-kontrollpanelen. 
Det innebär att du kan öppna digitala filer från din 
Windows MCE-dator via kontrollpanelen.

Enknappsfunktioner
Med enknappsfunktionerna kan du utföra flera 
kommandon genom att bara trycka på en enda knapp 
via ett makro. Makrot kombinerar en rad 
förprogrammerade kommandon i en enda knapp. Du 
behöver därför bara trycka på en knapp för att utföra 
en rad olika funktioner.

Utökad kontroll
Det finns en serie räckviddsförlängare, både med och 
utan sladdar, som utökar fjärrkontrollens räckvidd. 
Det innebär att användaren kan styra utrustning som 
finns i skåp eller i andra rum med en enda 
kontrollenhet.
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Bild/visning
• Diagonal skärmstorlek (tum): 2,8 tum
• Antal färger: 65 536
• Upplösning: 320 x 240 bildpunkter
• Displayskärmtyp: LCD TFT
• Pekskärm

Anslutningar
• Anslutning: Mini USB
• Effekt: 100–240 V, 50/60 Hz
• Inbyggd trådlös teknik: 802.11g
• Kryptering/säkerhet: 128 bitars WEP, 64 bitars 

WEP
• Nätverksläge: DHCP, Fast IP
• USB: USB 2.0

Bekvämlighet
• Automatisk avstängning
• Flerspråksstöd: Engelska, spanska, franska, tyska, 

nederländska
• Klocka med kalender
• Vagga/dockningsstation
• Markör
• Mottagningssensor
• Ratt

Tillbehör
• AC/DC-adapter
• CD-ROM
• Dockningsstation
• Utskriven bruksanvisning
• USB-kabel

Systemkrav
• Hårddiskutrymme: 250 MB ledigt
• PC OS: Windows XP, Vista
• CD-enhet
• RAM-minne: 256 MB ledigt
• USB: Ledig USB-port

Effekt
• Batterikapacitet: 1 700 mAh
• Laddningstid: Upp till 3,5 tim
• Batterityp: Litiumbatteri
• Avstängningsknapp

Anpassning
• Hela skärmen konfigureringsbar
• Alpha-belysning
• Makron: Upp till 250 steg
• Databas: Konfigurerbar personlig databas, 

Modellnummerbaserad databas

Systemspecifikationer
• CPU: 32-bitars RISC från Freescale
• CPU-hastighet: 266 MHz
• RAM-storlek: 64 MB

IR-kapacitet
• Arbetsavstånd: 12 m
• Inlärning av IR-koder
• Lysdioder för överföring: 5
• Databas för generella IR-koder
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 3 000

RF-kapacitet
• Frekvens (GHz): 2,4
• WiFi-baserad

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 45258 2
• Antal konsumentförpackningar: 1
• Bruttovikt: 1 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 35,5 x 21,6 x 10 cm
• Nettovikt: 0,604 kg
• Taravikt: 0,396 kg

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 45258 2
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Liggande
• Förpackningens mått (B x H x D): 

21,6 x 35,5 x 10 cm
• Bruttovikt: 1 kg
• Nettovikt: 0,604 kg
• Taravikt: 0,396 kg

Produktstorlek
• Vikt: 0,285 kg
• Produktens mått (B x H x D): 10 x 15,7 x 3,4 cm
•
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