
 

 

Philips Prestigo
Universalfjärrkontroll

6-i-1

SRU6006
Förenklad total kontroll

Alla funktioner med endast de knappar du behöver
Nu är det dags att lägga undan alla de där fjärrkontrollerna! Med Prestigo SRU6006 kan du kontrollera 

upp till 6 enheter i ett. På LCD-skärmen visas de knappar du behöver och de är enkla att komma åt. 

Ställ in Prestigo-enheten via en dator och njut sedan av ditt hemunderhållningssystem.

Intuitiv navigering
• Enkel åtkomst till särskilda funktioner via 3,8 cm LCD-skärm

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

Enkel inställning
• Kontrollera alla enheter från nästan alla märken
• Programvaruuppdateringar via internet
• Enkel datorkonfiguration i några enkla steg, i Windows eller Mac



 Kontrollera praktiskt taget vilken enhet 
som helst

Med Prestigo-koddatabasen för IR-innehåll med över 
300 000 enheter kan du kontrollera praktiskt taget 
alla enheter på marknaden idag, oavsett modell eller 
märke. Via datorns konfiguration väljs den rätta 
infraröda koden för dina enheter i databasen.

3,8 cm LCD-skärm

Den här fjärrkontrollen har en 3,8 cm (96 x 64 
bildpunkter) LCD-skärm. Knappar som används ofta 
finns tillgängliga via skärmen, så du kan lägga till egna 
knappar eller ta bort dem du inte behöver.

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.

Framtidssäkrad

Programvaran Philips Configo ger dig automatiskt 
information om onlineuppdateringar för din Prestigo. 
Programvaran Configo laddar ned uppdateringarna 
och ordnar installationen.

Enkel datorkonfiguration

Anslut Prestigo-fjärrkontrollen till din PC eller Mac 
via USB och få en enkel datorkonfiguration på ditt 
språk. Anpassa funktionerna i några enkla steg.
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Specifikationer
Tillbehör
• USB-kabel: 1,2 m

Bekvämlighet
• Indikator för låg batterinivå
• Skärmtyp: LCD
• Antal aktiviteter: 6
• Antal enheter: 6
• Onlineuppdateringar: tillgängliga
• OSD-språk (On-screen Display): Danska, 

Nederländska, Svenska, Finska, Franska, Tyska, 
Grekiska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, 
Svenska

• Enheter som stöds: AMP, Ljudsystem, Blu-ray-
spelare, KABEL, CD/MD, DVB-T/S, DVD, DVD-
recorder, DVD-VCR-kombination, DVDR-HDD-
kombination, Digital Media Receiver, Spelkonsol, 
HD-DVD-spelare, HTS, Hårddiskinspelare, 
Hemmabiosystem, Docka för MP3-spelare, 
Minidisc, PC, Projektor (IR), MOTTAGARE, SAT, 
KASSETT, TV, TV-DVD-kombination, TV-VCR-
kombination, TV-VCR-DVD-kombination, 
Mottagare, VCD, laserdisk, video

IR-kapacitet
• Inlärning av IR-koder
• Arbetsavstånd: 10 m

Effekt
• Batterier medföljer

Konfiguration
• Konfigurationsmetod: Datorkonfiguration
•
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