
 

 

Philips Pronto
Kotiteatterin ohjauspaneeli

TSU9300
Asentajien suunnittelema, 

Philipsin valmistama
Erittäin ohuessa Pronto TSU9300 -laitteessa on upea 7,1 cm (2,8") QVGA-
kosketusvärinäyttö ja paljon toimintoja. Sen tyylikäs muotoilu ja kiiltävänmusta 
alumiiniviimeistely sopii mihin tahansa moderniin sisustukseen.

Ripaus eleganssia
• Tarkan 2,8 tuuman värikosketusnäytön kontrasti on erinomainen
• Ergonominen muotoilu mahdollistaa käytön yhdellä kädellä
• Uusi muotoilu, jossa on upotettu näyttö

Mukautettua käyttömukavuutta
• Käyttöliittymää voi muokata oman maun ja toiveiden mukaan
• Useiden laitteiden käyttö yhdellä painalluksella
• Ohjaa piilossa tai toisissa huoneissa olevia laitteita

Musiikki, tunnelma ja ilmapiiri
• Musiikkipalvelimen ohjain, jossa on intuitiivinen pyörivä kohdistin
• Esimääritetty valaistuksen ohjain (Lutron RadioRa)
• Käytä digitaalisia tiedostoja Windows MCE -tietokoneella



 Mukautettava käyttöliittymä
Käyttöliittymän voi muokata täysin käyttäjän oman 
maun ja toivomusten mukaan. Kosketusnäytössä 
näkyvät vain useimmin käytetyt laitteet ja painikkeet. 
Lisäksi käyttäjä voi valita käyttöliittymän ulkoasun 
(taustan, kuvakkeet, painikkeet, värit).

Upotettu näyttö
Upotetulla näytöllä tarkoitetaan sitä, että näyttö 
istuu sopusuhtaisesti koteloon

Musiikkipalvelimen ohjain
Ohjain on heti valmis ohjaamaan käyttäjän 
musiikkipalvelinta, kuten Escient Fireball. 
Musiikkipalvelimen käyttöliittymä näkyy 
kaukosäätimessä. Musiikin kuuntelu on helppoa ilman 
televisiota, jonka käyttö on yleensä edellytys 
musiikkipalvelimen käyttöliittymän katsomiseen. 
Tämä ominaisuus yhdessä ergonomisen 
peukalopyörän kanssa helpottaa kappaleiden ja 
soittolistojen valintaa sekä vapauttaa TV-ruudun 
muuhun käyttöön.

Valaistuksen ohjain
Esimääritetty valaistuksen ohjain sisältää koko 
näytön kokoisen käyttöliittymän, joka ohjaa 
valaistusta, tunnelmaa ja yksittäisiä himmentimiä. 
Näytössä näkyy myös tiedot koko asunnon 
valaistuksesta, joten käyttäjä tietää missä valot ovat 
käytössä ja missä eivät.

MCE-yhteensopivuus
Pronto-ohjauspaneelista saadaan Windows MCE -
yhteensopiva kolmannen osapuolen ohjelmistolla. 
Voit käyttää digitaalisia tiedostoja MCE-
tietokoneestasi ohjauspaneelin avulla.

Vaivaton käyttö yhdellä painikkeella
Helppo yhden painalluksen tekniikka mahdollistaa 
makrojen käyttämisen painikkeella useiden 
komentojen toteuttamisen. Makro yhdistää useita 
esiohjelmoituja komentoja yhteen painikkeeseen, 
joten pääset yhdellä painalluksella käyttämään useita 
eri toimintoja.

Laajennettu hallinta
Jatkeita, jotka kasvattavat kaukosäätimen kantamaa, 
on saatavana sekä langallisina että langattomina 
versioina. Käyttäjä voi hallita kaapeissa tai muissa 
huoneissa olevia laitteita yhdellä kaukosäätimellä.
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Kuva/näyttö
• Ruudun halkaisija (tuuma): 2,8 tuumaa
• Näyttövärit: 65 536
• Tarkkuus: 320 x 240 pikseliä
• Kuvaruututyyppi: LCD TFT
• Kosketusnäyttö

Liitännät
• Liitin: Mini-USB
• Virta: 100–240 V, 50/60 Hz
• Sisäinen langaton tekniikka: 802,11g
• Salaus / suojaus: WEP 128 bittiä, WEP 64 bittiä
• Verkkotila: DHCP, Kiinteä IP
• USB: USB 2.0

Käytön mukavuus
• Automaattinen virrankatkaisutoiminto
• Monikielinen: Englanti, Espanja, Ranska, Saksa, 

Hollanti
• Kello ja kalenteri
• Telakointiasema
• Kohdistinpainike
• Kosketussensori
• Pyörivä rulla

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite
• CD-ROM
• Telakointiasema
• Tulostettu käyttöopas
• USB-johto

Järjestelmävaatimukset
• Kiintolevytila: 250 Mt tilaa
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows XP, Vista
• CD-ROM-asema
• RAM-muisti: 256 Mt tilaa
• USB: Vapaa USB-portti

Virta
• Akun kapasiteetti: 1700 mAh
• Latausaika: Enintään 3,5 t
• Pariston malli: litiumpolymeeri
• Virtakytkin

Mukautus
• Täydet näytön mukautusominaisuudet
• Alpha Blending
• Makrot: Jopa 250 vaihetta
• Tietokanta: Muokattava henkilökohtainen 

tietokanta, Mallinumeroon perustuva tietokanta

Tekniset tiedot
• keskusyksikkö: Freescale 32 bittiä RISC
• Keskusyksikön nopeus: 266 MHz
• RAM-muistikoko: 64 Mt

Infrapunaominaisuudet
• Käyttöetäisyys: 12 m
• Infrapunakoodien oppimistoiminto
• Lähetin-LED:it: 5
• Infrapunakoodien tietokanta
• Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 3000

RF-toiminnot
• Taajuus (GHz): 2,4
• WiFi-pohjainen

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 45258 2
• Kuluttajapakkausten määrä: 1
• Kokonaispaino: 1 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 35,5 x 21,6 x 10 cm
• Nettopaino: 0,604 kg
• Taara: 0,396 kg

Pakkauksen mitat
• EAN: 87 12581 45258 2
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Makaava
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 21,6 x 35,5 x 10 cm
• Kokonaispaino: 1 kg
• Nettopaino: 0,604 kg
• Taara: 0,396 kg

Tuotteen mitat
• Paino: 0,285 kg
• Tuotteen mitat (L x K x S): 10 x 15,7 x 3,4 cm
•

Tekniset tiedot
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