
 

 

Philips Pronto
Painel de controle do 
home theater

TSU9200
Projetado por instaladores, 

fabricado pela Philips
O Pronto TSU9200 oferece o que há de melhor: o controle remoto clássico combinado às 
possibilidades inovadoras de controle personalizado. Projetado para uma navegação intuitiva, você 
precisa somente selecionar o que quer fazer e o Pronto TSU9200 se encarrega do resto.

Um toque de elegância
• Display LCD em cores atraente e de fácil leitura
• Design ergonômico para operação com uma das mãos
• Controle com cursor giratório para uma rápida navegação pelo menu
• Display LCD com luz de fundo para praticidade mesmo no escuro

Praticidade personalizada
• Interface de usuário que atende às suas preferências
• Atividades para controle de vários dispositivos pressionando apenas um botão
• Perfeita disposição das teclas para um excelente controle do Home Theater
• Controle equipamentos e dispositivos ocultos em outros cômodos

Música, comportamento e ambiente
• Compatível com Media Center Edition, WMP10-11 e iTunes 6-7



 Display LCD em cores
O display de cristal líquido em cores garante uma 
melhor leitura e uma fácil visualização dos botões 
coloridos e dos fundos de tela.

Interface de usuário personalizável
A interface de usuário pode ser criada para 
incorporar totalmente as preferências do usuário. 
Dessa forma, apenas os dispositivos e botões mais 
usados ficam visíveis na tela sensível ao toque. Além 
disso, o design gráfico (fundos de tela, ícones, botões 
e cores usados) pode ser escolhido pelo usuário.

Operação com apenas uma das mãos
O posicionamento dos botões rígidos e o design do 
controle remoto foram projetados de modo 
ergonômico para o uso com apenas uma das mãos. 
As funções mais comuns podem ser executadas com 
uma das mãos, sem precisar movimentá-la.

Cursor giratório intuitivo
O cursor com controle giratório permite navegar 
pelo menu de configuração e pelas páginas do 
dispositivo no sentido horário e anti-horário.

Interface de usuário baseada na 
atividade
Para que você não precise operar seus aparelhos 
individualmente, o controle baseado em atividade 
agrupa as funções mais usadas em atividades como 
"Assistir filme" ou "Ouvir CD". Ao selecionar 
'Assistir filme', o usuário, em vez de ter que operar 
individualmente cada equipamento, como aparelho 
de DVD, TV e receiver multimídia, terá em um único 
botão todos os comandos necessários para assistir 
ao filme desejado: ligar a TV, o amplificador, 
selecionar a entrada correta, ligar o aparelho de 
DVD e iniciar a reprodução.

Disposição das teclas
A disposição das teclas do controle remoto é ideal 
para controlar equipamentos de Home Theater, 
facilitando a localização e execução de todas as suas 
funções.

Controle estendido
Uma variedade de extensores está disponível nas 
versões com e sem fio. Esses extensores ampliam o 
alcance da transmissão do controle remoto, 
permitindo que o usuário controle equipamentos 
ocultos em gabinetes ou em outros cômodos com a 
mesma unidade de controle.
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Imagem/tela
• Medida diagonal da tela (pol.): 2 polegadas
• Luz de fundo do display: Branco
• Cores da tela: 65.536
• Tipo de tela: LCD
• Resolução: 176 x 220 pixels

Conectividade
• Conector: Mini USB
• Alimentação: 100-240 V, 50/60 Hz
• USB: USB 2.0

Praticidade
• Desligamento automático
• Indicação de bateria fraca
• Base/estação de dock
• Cursor
• Sensor de toque
• Controle giratório
• Parte posterior macia para maior conforto
• Cor da luz de fundo: Branco

Acessórios
• Adaptador AC/DC
• CD-ROM
• Dock
• Guia do usuário impresso
• Cartão de garantia
• Cabo USB

Requisitos de sistema
• Unidade de CD-ROM

• Espaço em disco rígido: 500 MB livres
• Sistema operacional para PC: Windows XP, VISTA
• Memória RAM: 256 MB livres
• USB: Porta USB livre

Alimentação
• Capacidade da bateria: 1000 mAh
• Tipo de bateria: Íon de lítio
• Tempo de carregamento: Até 3 h
• Gerenciador de economia de pilha: Liga/desliga 

automático

Personalização
• Aplicativo editor no PC: Baseado em assistente
• Macros: Até 250 etapas
• Banco de dados: Banco de dados pessoal 

configurável, Banco de dados baseado no número 
do modelo

Especificações do sistema
• Tamanho da memória flash: 4 MB

Sensores infravermelhos
• Distância operacional: 10 m
• Memorização de códigos de IR
• LEDs transmissores: 2
• Banco de dados universal de códigos IR
• Faixa de freqüência da portadora: 30 k - 100 kHz + 

455 kHz

Recursos de radiofreqüência
• Freqüência (GHz): 2,4
•

Especificações
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