
 

 

Philips Prestigo
Universalfjärrkontroll

20-i-1 med pekfunktioner

SRT9320

P
V
En
30
ekskärm
isa endast de knappar du behöver
 smart universalfjärrkontroll med pekskärm i fullfärg som kan styra upp till 20 av 
0 000 enheter och endast visar de knappar du behöver.

Intuitiv navigering
• 7,1 cm skärm i fullfärg för enkel läsbarhet och navigering
• Pekskärm för enkel navigering
• De mest använda fasta knapparna för enkel användning
• Bakgrundsbelysta knappar som kontrollerar dina enheter i mörkret

Snabb och enkel åtkomst till din underhållning
• Aktiviteter för att styra flera enheter
• Direkt åtkomst till dina favoritkanaler

Enkel inställning
• Enkel överföring och märkning av extrafunktioner
• Onlineuppdateringar via internetbibliotek
• Stegvisa instruktioner på skärmen

En kontroll för de flesta produkter och märken.
• Databas för generella IR-koder för kontroll av olika enheter



 7,1 cm skärm i fullfärg
En 7,1 cm (240 x 320 bildpunkter) LCD-skärm i 
fullfärg ger högupplöst kvalitet och enkel läsbarhet. 
Den pekkänsliga skärmen visar endast de knappar du 
behöver och gör att du kan navigera snabbt på 
fjärrkontrollskärmen.

Aktivitetsbaserad kontroll
Starta dina hemunderhållningsaktiviteter med en 
enda knapptryckning istället för att kontrollera varje 
enskild enhet i separata steg. Tryck bara på 
aktivitetsknappen för exempelvis "se på film", så slår 
Prestigo automatiskt på de olika enheterna, som 
TV:n, DVD-spelaren och hemmabiosystemet, så att 
du kan se på film.

Bakgrundsbelysta knappar
Den belysta knappsatsen gör det enkelt att 
kontrollera alla enheter, till och med i mörkret.

Internetbibliotek
Philips programvara PrestigoSync ger, tillsammans 
med fjärrkontrollens USB-anslutning, enkel åtkomst 
till onlineuppdateringar. Du kan välja dina 
favoritkanalsikoner från det senaste 
databasbiblioteket med över 10 000 ikoner. Philips 
programvara PrestigoSync kommer även informera 
dig automatiskt om den senaste tillgängliga fasta 
programvaran för din Prestigo. Programvaran 
tillhandahålls på en CD-rom eller kan hämtas från 
Philips officiella webbplats.

Intuitiv pekskärm
En pekskärm som endast visar de knappar du 
behöver och gör att du kan navigera snabbt på 
fjärrkontrollsskärmen.

Direkt åtkomst till favoritkanaler
Ett bibliotek med kanalikoner för de flesta ländernas 
större TV- och radiokanaler finns tillgängligt på 
fjärrkontrollen. Via LCD-färgskärmen kan du enkelt 
tilldela rätt kanalikon till motsvarande kanal. Efter 
inställningen använder du informationen på LCD-
skärmen till att bläddra mellan dina favoritkanaler 
med hjälp av ikonerna för kanalerna istället för 
sifferknapparna på fjärrkontrollen.
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Tillbehör
• USB-kabel: 1,5 m

Bekvämlighet
• Bakgrundsbelysta knappar
• Indikator för låg batterinivå
• Bibliotek för kanalikoner: 500
• Skärmtyp: LCD
• Antal aktiviteter: 20
• OSD-språk (On-screen Display): Nederländska, 

Svenska, Franska, Tyska, Italienska, Portugisiska, 
Ryska, Spanska

• Programmerbara kanalikoner: 100
• Enheter som stöds: AMP, Ljudsystem, Blu-ray-

spelare, KABEL, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, 
DVD-recorder, DVD-VCR-kombination, DVDR-
HDD-kombination, DVR, Digital Media Receiver, 
Spelkonsol, HD-DVD-spelare, HTS, 
Hårddiskinspelare, Hemmabiosystem, Docka för 
MP3-spelare, Minidisc, PC, PVR, Telefon, Projektor 
(IR), MOTTAGARE, SAT, KASSETT, TV, TV-
DVD-kombination, TV-VCR-kombination, TV-

VCR-DVD-kombination, Mottagare, VCD, 
laserdisk, video

Teckenfönster
• Pekskärm

IR-kapacitet
• Inlärning av IR-koder
• Arbetsavstånd: 10 m
• Databas för generella IR-koder

Effekt
• Batterier medföljer
• Batterisparfunktion: Automatisk 

avstängningsknapp
• Laddningsbar

Konfiguration
• Konfigurationsmetod: på enheten

Systemspecifikation
• Storlek på Flash-minne: 8 MB
•
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