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SRT8215
Täielik kontroll on nüüdsest lihtsam

Täielik funktsionaalsus vaid vajalike nuppudega
On aeg kõik need puldid kõrvale panna! Prestigo SRT8215 juhib kuni 15 seadet ja sellel 
on vaid vajalikud nupud, mis on LCD-puuteekraani kaudu lihtsasti ligipääsetavad. 
Seadistage Prestigo pult arvuti kaudu ja nautige kodust meelelahutust.

Intuitiivne navigeerimine
• Lihtne juurdepääs erifunktsioonidele 5,6 cm LCD-ekraani abil
• Värviekraan navigeerimise lihtsustamiseks
• Taustavalgustusega nuppudega saate oma seadmeid ka pimedas juhtida

Kiire ja lihtne juurdepääs meelelahutusele
• Toimingud mitme seadme juhtimiseks
• Otsene juurdepääs lemmikkanalitele

Lihtne seadistada
• Lihtne, vaid mõne toiminguga seadistus Windowsis või Macis
• Tarkvarauuendus Interneti kaudu
• Võite juhtida mis tahes tootja seadmeid



 Võite juhtida mis tahes seadmeid

Prestigo infrapunakoodide andmebaasis on 
rohkem kui 300 000 seadet, et saaksite juhtida 
peaaegu kõiki praegu saadaolevaid seadmeid 
tootjast või mudelist hoolimata. Arvutiga 
seadistades valitakse teie seadmele 
andmebaasist õige infrapunakood.

Lihtne juurdepääs LCD-ekraani kaudu

5,6 cm (176 x 220 pikslit) värviline LCD-ekraan 
on suure lahutusvõimega ja lihtsasti loetav. 
Puutetundlikul ekraanil on vaid teile vajalikud 
nupud ja sellega saate teleriekraanil kiirelt 
navigeerida.

Toimingutel põhinev juhtimine
Käivitage oma kodune meelelahutus vaid ühe 
nupuvajutusega, selle asemel et juhtida iga 
seadet eraldi. Vajutage vaid tegevuse nuppu, 
näiteks "Filmi vaatamine", ja Prestigo lülitab 

automaatselt sisse erinevad filmi vaatamiseks 
vajalikud seadmed, näiteks teler, DVD-mängija 
ja kodukinosüsteem.

Tulevikukindel

Philips Configo tarkvara teatab teile 
automaatselt Prestigo uuendustest. Configo 
laadib uuendused alla ja installib tarkvara.

Lihtne seadistus arvuti abil

Ühendage Prestigo pult USB kaudu oma PC või 
Maciga, et käivitada mitmes keeles kasutatav 
seadistusprogramm. Võite kõiki funktsioone 
lihtsate juhiste abil kohandada.

Taustavalgustusega nupud

Valgustatud klaviatuuriga on kõiki seadmeid ka 
pimedas lihtne juhtida.

Otsene juurdepääs lemmikkanalitele
Kaugjuhtimispuldile saab sisestada enamiku 
riikide peamiste telekanalite ja raadiojaamade 
ikoonid. Kui kaugjuhtimispult on seadistatud, 
saate hõlpsasti vahetada lemmikkanaleid, 
kasutades kaugjuhtimispuldi numbrinuppude 
asemel jaamade ikoone.

Philipsi roheline logo
Philipsi keskkonnasõbralikud tooted 
võivad vähendada kulusid, 
energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. 
Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on 
parandatud oluliselt ühes või mitmes 
Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma 
keskses valdkonnas – energiatõhusus, 
pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt 
ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu 
kasutusea jooksul.
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Tarvikud
• USB-kaabel: 1,2 m

Mugavus
• Taustavalgustusega nupud
• Märgutuli aku tühi
• Ekraani tüüp: LCD
• Toimingute arv: 15
• Seadmete arv: 15
• Uuendused võrgus: Saadaval
• Ekraanimenüü keeled: Taani, Hollandi, Eesti, 

Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Itaalia, Norra, 
Portugali, Vene, Hispaania, Rootsi

• Programmeeritavad kanaliikoonid: 100
• Toetatud seadmed: AMP, Helisüsteem, Blu-ray 

mängija, KAABEL, CD/MD, DVB-T/S, DVD, DVD-
salvesti, DVD-VCR kombinatsioon, DVDR-HDD 
kombinatsioon, Digitaalressiiver, Mängukonsool, 
HD-DVD-mängija, HTS, Kõvakettaga salvesti, 

Kodukino, MP3-mängija dokk, Minidisk, PC, 
Projektor (IR), VASTUVÕTJA, SAT, KASSETT, 
Teler, TV-DVD kombinatsioon, TV-VCR 
kombinatsioon, TV-VCR-DVD kombinatsioon, 
Tuuner, Videomakk, laserplaadimängija, VCR

Ekraan
• Puuteekraan

Infrapunafunktsioonid
• IR-koodide tuvastamine
• Töökaugus: 33 jalga (10 m)

Võimsus
• Kaasas akud

Seadistus
• Seadistusmeetod: Arvutiga seadistamine
•
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