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Total og enkel kontrol

Fuld funktionalitet og kun de knapper, du har brug for
Det er tid til at sige farvel til dine mange fjernbetjeninger! Prestigo SRU6008 kan betjene op 
til 8 enheder i én og viser de knapper, du har brug for, let tilgængeligt via LCD-skærmen. 
Konfigurer din Prestigo ved hjælp af computeren, og nyd din hjemmeunderholdning.

Intuitiv navigation
• Nem adgang til de enkelte funktioner med en 3,8 cm LCD-skærm
• Baggrundsbelyste knapper, så du kan betjene dine enheder i mørke

Hurtig og nem adgang til din underholdning
• Aktiviteter til at betjene flere enheder

Enkel og nem konfiguration
• Betjen alle enheder af næsten alle mærker
• Softwareopdateringer via internettet
• Nem computerkonfiguration med få trin, på Windows eller Mac



 Betjen næsten alle enheder

Prestigos infrarøde kodedatabase med over 300.000 
enheder gør det muligt at betjene stort set alle 
enheder, der findes på markedet i dag uanset model 
og mærke. Ved hjælp af computerkonfigurationen 
vælges den korrekte infrarøde kode til dine enheder 
i databasen.

3,8 cm LCD-skærm

Fjernbetjeningen har en 3,8 cm (96 x 64 pixel) LCD-
skærm. De mindre brugte knapper finder du via 
skærmen, så du kan tilføje dine egne knapper eller 
fjerne dem, du ikke har brug for.

Aktivitetsbaseret betjening
Start din hjemmeunderholdning med et tryk på én 
knap i stedet for at skulle betjene hver enkelt enhed 
separat. Tryk blot på en aktivitetsknap som f.eks. "Se 
en film", så tænder Prestigo automatisk for de 
forskellige enheder f.eks. TV, DVD-afspiller og 
hjemmebiografsystem, så du kan se en film.

Fremtidssikret

Philips Configo-softwaren giver dig automatisk 
besked om tilgængelige onlineopdateringer til din 
Prestigo. Configo-softwaren sørger for at 
downloade opdateringerne og installere dem.

Nem computerkonfiguration

Tilslut din Prestigo-fjernbetjening til din PC eller Mac 
via USB for at foretage en nem 
computerkonfiguration på dit eget sprog. Tilpas alle 
funktioner med nogle få enkle trin.

Baggrundsbelyste knapper

Det oplyste tastatur gør det nemt at betjene alle dine 
enheder, selv i mørke.
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Specifikationer
Tilbehør
• USB-kabel: 1,2 m

Komfort
• Baggrundsbelyste knapper
• Indikator for batteriniveau
• Skærmtype: LCD
• Antal aktiviteter: 8
• Antal enheder: 8
• Online-opdateringer: tilgængelig
• Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, 

Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Italiensk, 
Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk

• Understøttede enheder: FORSTÆRKER, 
Lydsystem, Blu-ray-afspiller, KABEL, CD/MD, 
DVB-T/S, DVD, DVD-optager, DVD-VCR-combo, 
DVDR-HDD-combo, Digital Media Receiver, 
Spilkonsol, HD-DVD-afspiller, HTS, 
Harddiskoptager, Home Theater, MP3 Player 
Dock, Minidisc, PC, Projektor (IR), RECEIVER, 
SAT, BÅND, TV, TV-DVD-combo, TV-VCR-
combo, TV-VCR-DVD-combo, Tuner, VCD, 
laserdisk, VCR

Infrarød teknologi
• Infrarøde koder for indlæring
• Rækkevidde: 10 m

Strøm
• Batterier inkluderet

Opsætning
• Opsætningsmetode: PC-opsætning
•

Udgivelsesdato  
2013-09-18

Version: 2.1.10

12 NC: 8670 000 56716
EAN: 08 71258 15085 24

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
ejere.

www.philips.com
Vigtigste nyheder
Universel fjernbetjening
8-i-1

http://www.philips.com

