
 

 

Philips Prestigo
Uniwersalny pilot

SRU9600
Widzisz tylko potrzebne przyciski

Ułatwia sterowanie sprzętem
Wreszcie możesz odłożyć wszystkie piloty i zastąpić je jednym, pięknym urządzeniem. 
Model Prestigo SRU 9600 nie tylko obsługuje wszystkie funkcje starych pilotów, ale jest 
również łatwiejszy i wygodniejszy w obsłudze.

Jedno rozwiązanie dla większości urządzeń i marek
• Pilot 8 w 1 do wszystkich posiadanych urządzeń audio/wideo
• Obszerna baza danych kodów podczerwieni dla większości urządzeń i marek

Duża wygoda
• Wyświetlacz dotykowy wyświetla tylko potrzebne przyciski
• Łatwy dostęp do zaawansowanych poleceń poprzez interaktywny wyświetlacz LCD
• Ekran LCD z podświetleniem zwiększa wygodę użytkowania w ciemności.
• Kursor obrotowy zapewniający szybką nawigację w menu
• Sterowanie wieloma urządzeniami za pomocą jednego przycisku

Szybka i łatwa konfiguracja
• Konfiguracja nie wymaga podręcznika obsługi
• Pilot uczy się kodu podczerwieni dowolnego innego pilota



 Pilot 8 w 1
Uniwersalny pilot umożliwia zaprogramowanie i 
kontrolę do 8 urządzeń niemal każdej marki.

Uniwersalna baza kodów IR
Uniwersalna baza danych kodów podczerwieni (IR) 
to biblioteka kodów wykorzystywanych przez różne 
piloty. Właściwość ta umożliwia sterowanie 
sprzętem za pomocą pilota bez konieczności uczenia 
się poszczególnych sygnałów. Wystarczy wybrać z 
bazy danych zestaw kodów podczerwieni 
odpowiedni dla urządzenia, które ma być 
obsługiwane, aby móc sterować praktycznie każdym 
dostępnym dzisiaj urządzeniem audio/wideo — 
niezależnie od marki i modelu.

Wyświetlacz dotykowy
Na wyświetlaczu podzielonym na segmenty 
pojawiają się tylko te przyciski, które są konieczne 
do obsługi konkretnego urządzenia. Nie ma potrzeby 
szukać właściwych przycisków.

Interaktywny wyświetlacz LCD
Interaktywny wyświetlacz LCD wyposażony w 4-
liniową matrycę LCD pomaga określić ustawienia i 
skonfigurować urządzenia.

Ekran z podświetleniem
Podświetlanie to właściwość polegająca na tym, że 
ekran LCD lub klawiatura świeci się i można jej 
używać w ciemności. Najczęściej stosowane typy 
podświetlania to diody LED i podświetlenie 
elektroluminescencyjne (EL). Diody LED 
podświetlają bardzo jasno, chociaż nieregularnie, na 
żółto lub zielono, podczas gdy panel z 
podświetleniem EL ma delikatną niebieską, białą lub 
zieloną poświatę.

Intuicyjny kursor obrotowy
Kursor z kółkiem obrotowym pozwala poruszać się 
po ustawieniach i stronach urządzeń w obydwu 
kierunkach.

Wygodna obsługa jednym przyciskiem
Dzięki zastosowaniu makr wydawanie wielu poleceń 
odbywa się za pomocą jednego przycisku. Makro 
takie łączy kilka zaprogramowanych poleceń z 
pojedynczym przyciskiem. Wystarczy zatem 
nacisnąć przycisk, aby wykonać kilka funkcji.

Kreator instalacji
W przeciwieństwie do innych pilotów zdalnego 
sterowania, które wymagają wprowadzenia 3-
cyfrowego kodu w celu wykrycia marki i modelu, ten 
pilot zapewnia dokładne instrukcje instalacyjne 
niezależnie od marki.

Funkcjonalność uczenia
Funkcjonalność uczenia oznacza proces, w którym 
pilot rozpoznaje i zapamiętuje sygnały podczerwieni 
innych pilotów, aby umożliwić ich wykorzystanie. 
Jeśli kodów danego urządzenia nie ma w bazie 
danych, można je dodać przez odczytanie ich z 
oryginalnego pilota.
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Udogodnienia
• Obsługiwane urządzenia: Telewizory, Magnetowid, 

DVD, SAT, TV KABLOWA, CD/MD, 
AMPLITUNER, Wzmacniacz, PVR, DVB-T, PC, 
MAGNETOFON, TV-DVD, TV-magnetowid

• Rolka przewijająca
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały
• Języki menu ekranowego (OSD): angielski, 

francuski, niemiecki, hiszpański, holenderski, 
włoski

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zasięg działania: 10 m
• Funkcja uczenia się kodów IR
• Nadawcze diody LED: 2

• Ilość marek w bazie danych: Ponad 1100
• Zakres częstotliwości nośnej: 30 – 100 kHz + 

455 kHz

Dane opakowania
• 12NC: 908210005335
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
• Waga brutto: 0,35 kg
• Wysokość: 42 mm
• Długość: 330 mm
• Szerokość: 162 mm

Zasilanie
• Menedżer oszczędzania energii: Automatyczne 

włączanie/wyłączanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna AA / LR6
• Liczba baterii lub akumulatorów: 3
•

Dane techniczne
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