
 

 

Philips Prestigo
Yleiskaukosäädin

8-in-1

SRU6008
Täydellistä hallintaa helposti

Kaikki toiminnot – vain tarpeelliset painikkeet
On aika luopua useista erillisistä kaukosäätimistä! Prestigo SRU6008 ohjaa jopa 8 laitetta 
ja näyttää vain tarvitsemasi painikkeet helppokäyttöisessä LCD-näytössä. Määritä Prestigo 
tietokoneen kautta ja ala nauttia viihteestä.

Intuitiivinen selaus
• Toimintojen helppo käyttö 3,8 cm:n LCD-näytössä
• Taustavalaistut painikkeet helpottavat käyttöä pimeässä

Nauti viihteestä nopeasti ja helposti
• Toiminnot useiden laitteiden hallintaan

Helppo asennus
• Ohjaa lähes mitä tahansa laitetta miltä tahansa valmistajalta
• Ohjelmistopäivitykset Internetin kautta
• Asetusten määritys helposti muutaman vaiheen avulla Windows- tai Mac-tietokoneella



 Ohjaa lähes mitä tahansa laitetta

Prestigon infrapunakoodien tietokanta kattaa yli 
300 000 laitteen koodit, joten sen avulla voi ohjata 
lähes mitä tahansa laitetta mallista ja merkistä 
riippumatta. Oikea infrapunakoodi valitaan 
tietokannasta tietokoneella tehtävän asennuksen 
aikana.

3,8 cm:n LCD-näyttö

Kaukosäätimessä on 3,8 cm:n (96 x 64 pikselin) 
LCD-näyttö. Harvemmin tarvittuja painikkeita voi 
käyttää näytössä, joten voit lisätä omia painikkeita ja 
poistaa tarpeettomat.

Toimintoperusteinen ohjaus
Aloita kotiviihde-elämys yhdellä painalluksella sen 
sijaan, että käynnistäisit jokaisen laitteen erikseen. 
Jos esimerkiksi haluat katsoa elokuvaa, paina vain 
toimintapainiketta Katso elokuva. Prestigo kytkee 
automaattisesti toimintaan kaikki katselemiseen 
tarvittavat laitteet, kuten television, DVD-soittimen 
ja kotiteatterijärjestelmän.

Päivitettävissä

Philips Configo -ohjelmisto ilmoittaa automaattisesti 
Prestigoon saatavilla olevista päivityksistä. Configo-
ohjelmisto myös lataa päivitykset ja asentaa ne.

Asetusten määritys helposti 
tietokoneella

Kytke Prestigo PC:n tai Mac-tietokoneen USB-
liitäntään ja määritä asetukset helposti omalla 
kielelläsi. Toimintojen mukauttaminen onnistuu 
helposti muutaman vaiheen avulla.

Taustavalaistut näppäimet

Valaistun näppäimistön avulla laitteita on helppo 
ohjata myös pimeässä.
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Tekniset tiedot
Lisätarvikkeet
• USB-johto: 1,2 m

Käytön mukavuus
• Taustavalaistut painikkeet
• Lataus vähissä -ilmaisin
• Näyttötyyppi: LCD
• Toimintojen määrä: 8
• Laitteiden määrä: 8
• Internet-päivitys: saatavilla
• Näyttökielet: tanska, hollanti, englanti, suomi, 

ranska, saksa, kreikka, italia, norja, portugali, 
espanja, ruotsi

• Tuetut laitteet: vahvistin, Äänijärjestelmä, Blu-ray-
soitin, JOHTO, CD/MD, DVB-T/S, DVD, DVD-
tallennin, DVD-VCR-yhdistelmä, DVDR-HDD-
yhdistelmä, Digitaalinen mediavastaanotin, 
Pelikonsoli, HD-DVD-soitin, HTS, 
Kiintolevytallennin, Kotiteatteri, MP3-soittimen 
telakointiasema, Minidisc, PC, Projektori (IR), 
VASTAANOTIN, SAT, NAUHA, TV, TV-DVD-
yhdistelmä, TV-VCR-yhdistelmä, TV-VCR-DVD-
yhdistelmä, Viritin, VCD, laserlevy, Videonauhuri

Infrapunaominaisuudet
• Infrapunakoodien oppimistoiminto
• Käyttöetäisyys: 10 m

Virta
• Sisältää akut

Asennus
• Asennustapa: Asennus tietokoneella
•
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