
 

 

Philips Prestigo
Univerzálne diaľkové 
ovládanie
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SRT8215
Jednoduchá a dokonalá kontrola

Plná funkčnosť len s tlačidlami, ktoré potrebujete
Je čas odložiť všetky tie diaľkové ovládania! Model Prestigo SRT8215 ovláda až 15 zariadení v 
jednom a ponúkne vám len tie tlačidlá, ktoré skutočne potrebujete, ľahko dostupné na 
dotykom displeji LCD. Nastavte ovládač Prestigo cez počítač a užite si domácu zábavu.

Intuitívna navigácia
• Jednoduchý prístup ku konkrétnym funkciám cez 5,6 cm displej LCD
• Plnofarebná dotyková obrazovka umožňuje jednoduchú navigáciu
• Podsvietené tlačidlá umožňujú ovládať zariadenia aj potme

Rýchly a jednoduchý prístup k vášmu svetu zábavy
• Aktivity na ovládanie viacerých zariadení
• Priamy prístup k vašim obľúbeným kanálom

Jednoduché a ľahké nastavenie
• Jednoduché nastavenie cez počítač v niekoľkých ľahkých krokoch, na systéme Windows alebo 

Mac
• Aktualizácie softvéru cez internet
• Ovládajte ľubovoľné zariadenie prakticky akejkoľvek značky



 Ovládajte prakticky akékoľvek 
zariadenie

Databáza infračervených kódov Prestigo 
obsahujúca viac ako 300 000 zariadení 
umožňuje ovládať prakticky akékoľvek 
zariadenie, ktoré je v súčasnosti na trhu, bez 
ohľadu na model alebo výrobcu. Pomocou 
nastavenia cez počítač zvolíte v databáze 
správny infračervený kód pre svoje zariadenia.

Jednoduchý prístup cez displej LCD

5,6-centimetrový (176 x 220 pixelov) 
plnofarebný displej LCD poskytuje kvalitu 
vysokého rozlíšenia a dobrú čitateľnosť. 
Dotyková obrazovka zobrazuje len tie tlačidlá, 
ktoré potrebujete, a umožňuje vám rýchlo 
prechádzať cez obrazovku diaľkového 
ovládania.

Aktívne ovládanie
Spustite vašu domácu zábavu jedným dotykom 
tlačidla bez potreby ovládania každého 
zariadenia v samostatných krokoch. Stačí 

stlačiť tlačidlo aktivity, napríklad „Pozerať film“ 
a Prestigo automaticky zapne všetky potrebné 
zariadenia ako TV, DVD prehrávač a systém 
domáceho kina, aby ste mohli nerušene 
sledovať film.

Nadčasovosť

Softvér Philips Configo vás bude automaticky 
informovať o online aktualizáciách pre ovládač 
Prestigo. Softvér Configo prevezme tieto 
aktualizácie a postará sa o ich inštaláciu.

Jednoduché nastavenie cez počítač

Pripojte ovládač Prestigo k počítaču PC alebo 
Mac cez kábel USB a môžete vykonať 
jednoduché nastavenie vo svojom jazyku. V 
niekoľkých jednoduchých krokoch si 
prispôsobte ľubovoľné funkcie.

Podsvietené tlačidlá

Podsvietená klávesnica umožňuje jednoduché 
ovládanie všetkých zariadení, dokonca aj 
potme.

Priamy prístup k obľúbeným kanálom
Do diaľkového ovládania možno nainštalovať 
ikony kanálov hlavných TV a rozhlasových 
staníc z väčšiny krajín. Po nastavení hravo 
prejdete na svoje obľúbené kanály pomocou 
ikon staníc namiesto stláčania číselných 
tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

Philips Green Logo
Ekologické výrobky značky Philips 
pomáhajú znižovať náklady, spotrebu 
energie a emisie CO2. Akým spôsobom? 
Ponúkajú významný environmentálny 
prínos v jednej alebo viacerých hlavných 
oblastiach ekologických priorít 
spoločnosti Philips – energetická 
efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, 
hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj 
spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Príslušenstvo
• USB kábel: 1,2 m

Vybavenie a vlastnosti
• Podsvietené tlačidlá: áno
• Indikácia slabej batérie: áno
• Typ displeja: displej LCD
• Počet činností: 15
• Počet zariadení: 15
• On-line aktualizácie: dostupné
• Ponuka jazykov na obrazovke: Dánčina, 

Holandčina, Slovenčina, Fínčina, Francúzština, 
Nemčina, Grécky, Taliančina, Nórčina, 
Portugalčina, Ruština, Španielčina, Švédčina

• Programovateľné ikony kanálov: 100
• Podporované zariadenia: Ampér, Audio systém, 

Prehrávač diskov Blu-ray, KÁBEL, CD/MD, DVB-
T/S, DVD, rekordér DVD, Kombinovaný DVD-
VCR, Kombinovaný DVDR-HDD, Digitálny 
multimediálny prijímač, Hracia konzola, HD-DVD 

prehrávač, HTS, Rekordér s pevným diskom, 
Domáce kino, Základňa pre prehrávač MP3, 
Minidisc, PC, Projektor (IR), PRIJÍMAČ, SAT, 
KAZETA, TV, Kombinovaný TV-DVD, 
Kombinovaný TV-VCR, Kombinovaný TV-VCR-
DVD, Tuner, VCD, laserový disk, VCR

Displej
• Dotykový panel: áno

Infračervené schopnosti
• Učenie IR kódov: áno
• Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)

Príkon
• Batérie pribalené: áno

Nastavenie
• Metóda nastavenia: Nastavenie cez PC
•
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