
 

 

Philips Prestigo
Universāla tālvadības pults

Skārienvadība, 15 vienā (15 in 1)

SRT8215
Vienkārši pilnīga kontrole

Pilnīga funkcionalitāte, izmantojot tikai vajadzīgos taustiņus
Pienācis laiks aizmirst par daudzu tālvadības pulšu lietošanu! Prestigo SRT8215 kontrolē 
līdz pat 15 ierīcēm un nodrošina vajadzīgos taustiņus, kas ērti pieejami LCD skārienekrānā. 
Iestatiet savu Prestigo, izmantojot datoru, un izbaudiet mājas izklaidi.

Intuitīva navigācija
• Vienkārša piekļuve konkrētām funkcijām ar 5,6 cm LCD ekrāna starpniecību
• Pilnkrāsu skārienekrāns vieglai navigācijai
• Izgaismoti taustiņi ļauj kontrolēt ierīces tumsā

Ātra un vienkārša piekļuve izklaidei
• Darbības daudzu ierīču kontrolē
• Tieša piekļuve jūsu iecienītajiem kanāliem

Vienkārša iestatīšana
• Vienkārša datora iestatīšana, veicot dažas vieglas darbībās, Windows vai Mac sistēmā
• Programmatūra tiek atjaunināta caur internetu
• Kontrolējiet gandrīz jebkura zīmola jebkuru ierīci



 Kontrolējiet burtiski jebkuru ierīci

Prestigo infrasarkano staru koda datu bāze ar 
vairāk nekā 300 000 ierīcēm sniedz iespēju 
kontrolēt burtiski jebkuru šobrīd tirdzniecībā 
pieejamo ierīci neatkarīgi no modeļa vai zīmola. 
Caur datora iestatījumiem jūs datu bāzē varēsit 
izvēlēties savām ierīcēm atbilstošo 
infrasarkano staru kodu.

Vienkārša piekļuve ar LCD ekrāna 
starpniecību

5,6 cm (176 x 220 pikseļi) pilnkrāsu LCD 
ekrāns nodrošina augstas izšķirtspējas kvalitāti 
un vieglu lasāmību. Skārienjutīgajā ekrānā ir 
redzami tikai tie taustiņi, kas jums vajadzīgi un 
sniedz ātras navigācijas iespēju caur attālo 
ekrānu.

Kontrole ar darbībām
Sāciet savu mājas izklaidi ar vienu pieskārienu 
pogai, nevis kontrolējot katru ierīci atsevišķi. 

Vienkārši nospiediet aktivitātes pogu, 
piemēram, "Watch a movie" (Skatīties filmu), 
un Prestigo automātiski ieslēgs visas ierīces, kas 
nepieciešamas filmas skatīšanai, piemēram, 
televizoru, DVD atskaņotāju un mājas 
kinoteātra sistēmu.

Turpmākie uzlabojumi

Philips Configo programmatūra automātiski 
informē par tiešsaistē pieejamajiem Prestigo 
atjauninājumiem. Configo programmatūra 
atjauninājumus lejupielādēs un parūpēsies par 
to instalēšanu.

Vienkārša datora iestatīšana

Pievienojiet savu Prestigo tālvadības pulti 
savam PC vai Mac datoram, izmantojot USB, lai 
veiktu vienkāršu datora iestatīšanu, kas 
pieejama dažādās valodās. Pielāgojiet jebkuru 
funkciju, veicot dažas vienkāršas darbības.

Izgaismoti taustiņi

Izgaismotā tastatūra atvieglo visu ierīču 
kontrolēšanu tumsā.

Tieša piekļuve iecienītajiem kanāliem
Tālvadības pultī iespējams instalēt lielākās daļas 
valstu TV kanālu un radio staciju ikonas. Pēc 
iestatīšanas viegli pārslēdziet uz saviem 
iecienītajiem kanāliem, izmantojot staciju 
ikonas, nevis ciparu pogas.

Philips videi draudz. logotips
Philips videi draudzīgie produkti var 
samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un 
CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie 
nodrošina ievērojamu vides aizsardzību 
vienā vai vairākās Philips ekoloģiski 
galvenajās sfērās — energoefektivitāte, 
iesaiņošana, bīstamas vielas, svars, 
otrreizēja pārstrāde un utilizācija, un 
uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Piederumi
• USB vads: 1,2 m

Lietošanas komforts
• Izgaismotas pogas
• Izlādēta akumulatora indikators
• Displeja tips: LCD
• Darbību skaits: 15
• Ierīču skaits: 15
• Atjauninājumi tiešsaistē: pieejami
• Displejā redzamās valodas: Dāņu, Holandiešu, 

Latviešu, Somu, Franču, Vācu, Grieķu, Itāļu, 
Norvēģu, Portugāļu, Krievu, Spāņu, Zviedru

• Ieprogrammējamās kanālu ikonas: 100
• Atbalstītās ierīces: AMP, Audio sistēma, Blu-ray 

atskaņotājs, KABELIS, CD/MD, DVB-T/S, DVD 
disks, DVD disku rakstītājs, DVD-VCR combo, 
DVDR-HDD combo, Digitālais multivides 
uztvērējs, Spēļu konsole, HD-DVD atskaņotājs, 

HTS, Cietā diska rakstītājs, Mājas kinozāle, MP3 
atskaņotāja dokstacija, Minidiski, PC, Projektors 
(IR), UZTVĒRĒJS, SAT, LENTE, TV, TV-DVD 
combo, TV-VCR combo, TV-VCR-DVD combo, 
Uztvērējs, VCD, lāzerdiski, VCR

Displejs
• Skārienpanelis

Infrasarkano staru iespējas
• IR kodu apguve
• Darba attālums: 33 ft (10 m)

Strāvas padeve
• Baterijas iekļautas

Iestatīšana
• Iestatīšanas metode: Personālā datora iestatīšana
•
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