Koncová zařízení

MOŽNOST SVOBODNÉ
VOLBY VÝBĚRU TOHO, JAK
VAŠE KOMUNIKACE POROSTE

TELEFONNÍ PŘÍSTROJE
POSKYTUJÍCÍ VÁMI
POŽADOVANOU
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI
Výjimečná kvalita zvuku a osvědčená spolehlivost
Intuitivní, stylové a uživatelsky přívětivé provedení
Řada pro pokrytí specifických požadavků
vašeho podnikání
Vyberte si z koncových zařízení s IP, digitální,
SIP či DECT technologií
Využití napříč sektory
Výběr správného telefonního koncového zařízení pro vaši firmu je
důležité rozhodnutí. Telefonní koncové zařízení bude velmi důležitým
nástrojem pro zlepšení efektivity vašeho podnikání a kvality vámi
poskytovaných služeb zákazníkům.
Díky ověřené reputaci kvalitního zvuku a inteligentnímu designu vám
může společnost Panasonic pomoci vybrat telefonní koncová zařízení
přesně odpovídající vašim specifickým potřebám, jelikož nabízíme
telefonní přístroje pokrývající celou škálu firemních požadavků.
Ať již pracujete v jakémkoliv oboru – pohostinství, zdravotní
péče, vzdělávání, samospráva, prodej či jiném – a ať již
vyberete jakoukoliv technologii (IP, digitálního či bezdrátového
telefonního přístroje), zjistíte, že každý model, který nabízíme,
je intuitivní, uživatelsky přívětivý a disponuje všemi funkcemi
potřebnými pro vaše podnikání.
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ŘADA KX-NT500
Řada IP telefonů KX-NT500 vám představí zcela novou úroveň
kvality zvuku díky špičkové HD kvalitě audia každého telefonu v
kombinaci se snadným přístupem k výkonným podpůrným funkcím
a aplikacím. Tenké a ultramoderní provedení dostupné v černé nebo
bílé barvě se dokonale hodí do každé kanceláře.

Přestože nabízejí IP telefony řady KX-NT500 celou řadu funkcí, jejich
používání je naprosto jednoduché. Telefony mají velký alfanumerický
displej, integrovaný modul Bluetooth® umožňující bezdrátové
připojení náhlavní soupravy, tlačítko pro snadnou navigaci a druhý
IP port pro redukci počtu kabelů na pracovním stole.

Zvuk ve vysokém rozlišení HD
Řada KX-NT500 koncových zařízení IP nabízí kvalitu zvuku nejlepší
ve své třídě, tedy plynulejší konverzaci a méně přeslechnutí. Celá
řada KX-NT500 standardně poskytuje širokopásmový zvuk ve
vysokém rozlišení, ke kterému využívá kodeky
G.722, G.711, G.726 a G.729a.

Vzdálená správa hovoru
Integrovaný port EHS (kompatibilní s výrobky Plantronics) umožňuje
IP koncovým zařízením řady KX-NT500 přístup k řadě náhlavních
souprav DECT od společnosti Plantronics. To poskytuje značnou
mobilnost a pohodlí, častí uživatelé se tak mohou snadno pohybovat
po okolí, aniž by je telefonní přístroj jakkoliv omezoval. Řada KXNT560 rovněž podporuje náhlavní soupravy s technologií Bluetooth®.

LCD displeje
Velké a jasné LCD displeje představují intuitivní uživatelské rozhraní
poskytující rychlý přístup k telefonnímu seznamu i dalším funkcím.

IP telefony řady KX-NT550 disponují gigabitovým portem pro
připojení k místní síti či počítači, takže splňují rostoucí požadavky
kancelářských IP sítí a u některých modelů také funkcí rychlé volby,
která usnadňuje úvodní nastavení a vzdálenou správu. Rovněž
podporují připojení DSS pro operátory.

KX-NT556 / KX-NT553

KX-NT551

•	Šestiřádkový displej s podsvícením
(KX-NT546) / Třířádkový displej s
podsvícením (KX-NT543)
•	Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní
soupravou Plantronics (EHS)
•	24 programovatelných
funkčních tlačítek
•	2 porty Ethernet (100 Base-T)
•	Napájení přes Ethernet (PoE)
•	Režim Eco

•	Šestiřádkový LCD displej s podsvícením
(KX-NT556) / Třířádkový LCD displej s
podsvícením (KX-NT553)
•	36 (12 x 3) / 24 (12 x 2)
programovatelných funkčních tlačítek
•	2 porty Ethernet (1000 Base-T)
•	Napájení přes Ethernet (PoE)
•	Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní
soupravou Plantronics a GN Netcom
Jabra (EHS)
•	Režim Eco
•	Doplňková sada pro montáž na stěnu
•	Doplňková konzole KX-NT505

•	Jednořádkový podsvícený LCD displej
•	8 flexibilních tlačítek CO
•	2 porty Ethernet (1000 Base-T)
•	Napájení přes Ethernet (PoE)
•	Režim Eco
•	Doplňková sada pro montáž na stěnu

Standardní IP telefon

Manažerský IP telefon

KX-NT560

KX-NT505

•	4,4palcový LCD displej s podsvícením
•	Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní soupravou
Plantronics/Jabra (EHS)
•	32 (8 x 4) programovatelných funkčních tlačítek
•	2 porty Ethernet (1000 Base-T)
•	Napájení přes Ethernet (PoE)
•	Integrovaná technologie Bluetooth®
•	Režim Eco

•	48 tlačítek DSS, pro naprostou
flexibilitu, např.
– Přímá volba stanice
– Předprogramovatelné vytáčení
volaných čísel jediným dotekem
– Funkce nejčastěji volaných čísel
– Signalizace obsazení

Manažerský IP telefon
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KX-NT546 / KX-NT543

Standardní IP telefon

Konzole se 48 tlačítky
•	Přímé připojení k KX-NT556/KX-NT553
•	Maximálně lze připojit 4 konzole DSS
na telefon
•	Možnost upevnění na stěnu
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KX-DT546

Prémiové proprietární digitální telefony
•	Šestiřádkový grafický LCD displej s podsvícením
•	24 programovatelných funkčních tlačítek
•	Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní soupravou Plantronics
a GN Netcom Jabra (EHS)
•	Plně duplexní reproduktor, mikrotelefon i náhlavní souprava

ŘADA KX-DT500
Řada proprietárních digitálních telefonů KX-DT500 od společnosti
Panasonic představuje širokou nabídku koncových zařízení určených
pro každé komerční prostředí díky spojení čistého pracovního výkonu s
atraktivním a ergonomickým provedením.

KX-DT543

KX-DT521

Díky dokonalosti zvuku našich IP telefonů poskytuje řada KX-DT500 u všech telefonů také
mimořádnou kvalitu hlasu s řadou dalších užitečných funkcí a aplikací. Telefony zároveň
poskytují zcela intuitivní ovládání prostřednictvím velkého alfanumerického displeje,
programovatelných tlačítek, portů EHS poskytujících podporu pro bezdrátovou náhlavní
soupravu a tlačítka pro snadnou navigaci.

•	Třířádkový grafický LCD displej s podsvícením
•	24 programovatelných funkčních tlačítek
•	Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní soupravou
Plantronics a GN Netcom Jabra (EHS)
•	Plně duplexní reproduktor, mikrotelefon i náhlavní souprava

•	Jednořádkový grafický LCD displej s podsvícením
•	8 programovatelných funkčních tlačítek
•	Port pro náhlavní soupravu 2,5 mm
•	Plně duplexní reproduktor, mikrotelefon i náhlavní souprava

Vzdálená správa hovoru (EHS)
Integrovaný port EHS (podporující také výrobky Jabra) umožňuje IP koncovým zařízením
řady KX-DT500 přístup k řadě náhlavních souprav DECT od společnosti Plantronics.
To poskytuje značnou mobilnost a pohodlí, častí uživatelé se tak mohou snadno pohybovat
po okolí, aniž by je telefonní přístroj jakkoliv svazoval.
LCD displej
Velký a jasný LCD displej představuje intuitivní uživatelské rozhraní poskytující rychlý přístup
k telefonnímu seznamu i dalším funkcím.

Manažerské proprietární digitální telefony

Standardní proprietární digitální telefony

KX-DT590

Digitální konzole se 48 tlačítky
•	48 tlačítek pro naprostou flexibilitu, např.
	– Přímá volba stanice
	– Předprogramovatelné vytáčení volaných
čísel jediným dotekem
	– Funkce nejčastěji volaných čísel
	– Signalizace obsazení
•	Možnost upevnění na stěnu
Systémová konzole KX-DT590 nabízí 48 programovatelných funkčních tlačítek se zelenými/červenými
kontrolkami, které zobrazují okamžitý stav koncového zařízení. Lze ji připojit přes digitální rozšiřující
port, což je vhodné pro umístění na stole nebo na stěně, a může být použita spolu s digitálními koncovými
zařízeními KX-DT546 a KX-DT543.
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ŘADA KX-TCA85
Zatímco spousta telefonních přístrojů se snadno poškodí údery
a nárazy, kterým podléhají v pracovním prostředí, nejvyšší
model řady telefonních přístrojů KX-TCA385 DECT je připraven
na cokoliv. Ochrana proti prachu, polití a nárazům – používat
jej lze i v těch nejnáročnějších prostředích.

MOBILE SOFTPHONE
Chcete zvýšit produktivitu připojením zaměstnanců, kteří pracují na dálku,
aniž byste navyšovali hlavní náklady a podstupovali bezpečnostní rizika?

Pro zajištění účinné, pohodlné a zřetelné komunikace disponují telefonní přístroje řady KXTCA85 funkcí redukce okolního hluku, kterou lze snadno aktivovat stisknutím tlačítka. Tato
funkce potlačuje okolní hluk a výrazně přispívá k čistšímu a zřetelnějšímu přenosu hlasu.

Potřebujete nahradit starý, neaktuální systém telefonů něčím, co dokáže
využívat chytré telefony zaměstnanců?
Řešením je Panasonic Mobile Softphone.

Tyto telefonní přístroje navíc automaticky upravují hlasitost přijímače na vhodnou úroveň
k poslechu, pokud detekují hluk při přechodu z tichého do hlučného prostředí, takže
poskytují příjemný a ničím nerušený telefonní hovor.

Jednoduchá, avšak zabezpečená aplikace Panasonic Mobile
Softphone se snadno instaluje, je okamžitě připravena k
použití a poskytuje bezpečnější mobilní komunikaci. Přináší
zvukovou a vizuální komunikaci zároveň do mobilních zařízení
vašich zaměstnanců, což jim umožňuje používat telefony
způsobem, jakým sami chtějí, a přitom minimalizovat náklady a
maximalizovat zabezpečení.

Protože práce v továrnách, zdravotních zařízeních a prodeji často vyžaduje používání
obou rukou, může být obtížné komunikovat a při tom držet telefon. Model KX-TCA385
a KX-TCA285 podporuje technologii Bluetooth®, která vám umožňuje komunikovat
prostřednictvím bezdrátové náhlavní soupravy a při tom pracovat, což dále zvyšuje
efektivitu vaší práce.

Bezproblémové připojení jako rozšíření PBX
Můžete ji zaregistrovat ve své stávající PBX jako číslo pobočky.
A stejně jako PBX využívá pro odchozí a příchozí hovory telefonní
číslo kanceláře.

Okamžitě připraveno k použití
Protože není potřeba dodatečného serveru, můžete připojit mobilní
telefony zaměstnanců okamžitě bez jakýchkoli změn v systému.
Prověřená a testovaná kvalita od společnosti Panasonic
Od hardwaru k aplikaci, každá komponenta je navržena a
vyrobena společností Panasonic tak, aby velmi zjednodušovala
správu systému.
Fungování založené na aplikaci
Intuitivní, jasné grafické uživatelské rozhraní v aplikaci podporuje
jednoduché funkce volání.

Zabezpečené mobilní připojení
Panasonic Mobile Softphone podporuje SIP-TLS* (Transport Layer
Security – zabezpečení transportní vrstvy), které snižuje riziko
hackerských útoků. SIP-TLS funguje jak v kanceláři, tak mimo ni,
díky funkci Media Relay Gateway, čímž poskytuje zabezpečenou
komunikaci mezi různými místy.

KX-TCA385

KX-TCA285

KX-TCA185

•	1,8palcový barevný LCD displej
•	Ochrana proti prachu a stříkající
vodě IP65
•	Redukce okolního hluku
•	Paging DECT
•	Vybrační vyzvánění
•	Vestavěné rozhraní Bluetooth®

•	1,8palcový barevný LCD displej
•	Redukce okolního hluku
•	Paging DECT
•	Vybrační vyzvánění
•	Vestavěné rozhraní Bluetooth®

•	1,8palcový barevný LCD displej
•	Redukce okolního hluku
•	Paging DECT
•	Vybrační vyzvánění

Pevný a odolný telefonní
přístroj DECT pro každé
prostředí
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Tenký a lehký telefonní
přístroj DECT pro akční
pracoviště

Profesionální telefonní
přístroj DECT pro efektivní
provoz

Číselná klávesnice
Standardní, snadno použitelná
obrazovka pro vytáčení hovorů.

* Na HTS není podporováno.

Seznam příchozích/
odchozích hovorů
Pro pomoc při volání můžete
využít seznam příchozích/
odchozích hovorů.

Hlasový hovor

Video hovor

Jednoduchá obrazovka se
snadným ovládáním
vám umožňuje ovládat
reproduktory, zapnout tichý
režim a využít další funkce.

Zobrazení duálního okna,
kdy vidíte sebe i osobu, se
kterou hovoříte,
usnadňuje probírání
podrobností.
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KX-HDV130

Flexibilní funkce pro podniky,
které si hlídají náklady
•	Až 2 účtů SIP
•	2,3palcová LCD obrazovka
•	HD zvuk se širokopásmovým zvukem
•	Plně duplexní sluchátko
•	Podpora funkcí UC včetně BroadSoft
UC-One/uaCSTA
•	2 x porty LAN

ŘADA KX-HDV
Inovativní řada stolních SIP telefonů KX-HDV vám zprostředkuje výjimečný komunikační
výkon, bezchybnou spolehlivost a dlouhodobou hospodárnost v jednom jediném balíčku.
Umožňuje připojení k většímu počtu linek a zároveň nabízí křišťálově čistý HD zvuk, LCD
displej s ostrým obrazem a podporu platformy BroadSoft. Tato všestranná řada je světovou
špičkou a pyšní se dotykovým displejem a stolní video komunikací.
Dotykový panel TFT
Díky 4,3palcovému barevnému LCD dotykovému panelu KX-HDV430 s podsvícením bude
obraz videa jasný a čistý a podpoří jednoduché a intuitivní fungování.
Obrazová komunikace
Vestavěná videokamera umožňuje konverzaci tváří v tvář prostřednictvím barevné LCD
obrazovky, přičemž funkce třístranné videokonference umožňuje stále flexibilnější
podnikatelské schůzky na dálku.
Funkce propojení IP kamery
Prostřednictvím propojení s IP kamerou můžete vizuálně monitorovat a řídit interní
prostředí (například výrobní prostory nebo prodejny) přímo od stolu.
Hlas v rozlišení HD
Dodává se jako komplet s širokopásmovým HD zvukem, včetně plně duplexního hlasitého
telefonu, potlačení akustického echa a zahlazení ztráty paketů. Tím se maximalizuje výkon
širokopásmové komunikace, která je pak křišťálově čistá.
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KX-HDV230

KX-HDV330

KX-HDV430

•	Až 6 účtů SIP
•	2,3palcová hlavní LCD obrazovka
•	5palcové LCD s rychlými volbami
•	HD zvuk se širokopásmovým zvukem
•	Plně duplexní sluchátko
•	Podpora funkcí UC včetně BroadSoft
UC-One/uaCSTA
•	2 porty LAN GbE
•	24 (12x2) fyzických flexibilních
funkčních tlačítek

•	Až 12 účtů SIP
•	4,3palcový dotykový TFT LCD panel
•	Vestavěné rozhraní Bluetooth®
•	24 flexibilních funkčních tlačítek s
možností rozšíření až na 224 tlačítek
•	Plně duplexní sluchátko
•	HD zvuk se širokopásmovým zvukem
•	BroadSoft UC-One/uaCSTA

•	Až 16 účtů SIP
•	Zabudovaná videokamera
•	4,3palcový dotykový TFT LCD panel
•	Možnost propojení s IP kamerou
•	24 flexibilních funkčních tlačítek
•	HD zvuk se širokopásmovým zvukem
•	BroadSoft UC-One/uaCSTA
•	Vestavěné rozhraní Bluetooth®

Více funkcí,
minimální náklady

Obchodní komunikace
na dosah ruky

Flexibilní vizuální
komunikace

Konzole KX-HDV20 IP DSS

Jednoduché rozšíření pro komplexní profesionální využití
•	20 tlačítek DSS x 2 strany, pro naprostou flexibilitu, např.
	- Přímá volba stanice
	- Předprogramovatelné vytáčení volaných čísel jediným dotekem
	- Funkce nejčastěji volaných čísel
	- Signalizace obsazení
•	Přímé připojení k KX-HDV230/KX-HDV330/KX-HDV430
•	Maximálně lze připojit 5 konzolí DSS na telefon
•	K dispozici v černé nebo bílé barvě
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ŘADA KX-TGP/TPA
Bezdrátový telefonní systém SIP

KX-TPA60
Bezdrátový (DECT) telefon KX-TPA60, který je kompatibilní
s bezdrátovým systémem pro telefonování po internetu KXTGP600 Smart, umožňuje podnikům rozšiřovat svoji komunikaci
v závislosti na jejich růstu. V kombinaci s opakovačem KX-A406
poskytuje velký dosah, který integruje flexibilitu a lepší služby
zákazníkům napříč funkcemi podniku.
Telefon KX-TPA60 je podporován systémem KX-TGP600, s nímž je
dodáván. Tento model může pracovat také společně s jakoukoli
kombinací doplňkových telefonů KX-TPA60, KX-TPA65, KXUDT121 nebo KX-UDT131 (KX-TPA60 + až 7 telefonů).

Bezdrátový stolní telefon KX-TPA65, který je kompatibilní
s bezdrátovým systémem pro telefonování po internetu
KX-TGP600 Smart, nabízí, oproti tradičním stolním telefonům,
mnohé výhody. Obsahuje stejné funkce, jako jeho konkurence
připojená kabelem, standard DECT znamená, že při instalaci
není potřeba kabelová místní síť. Instalace je pohodlnější
a snazší.

KX-TPA60

KX-TPA65

•	Barevný 1,8palcový LCD displej
s podsvícením
•	Širokopásmový zvuk (G.722)
•	Adresář pro 500 telefonních
čísel / paměť pro 20 naposledy
volaných čísel
•	Softwarová tlačítka
•	Místní nebo síťový interkom

•	Barevný 1,8palcový LCD
displej s podsvícením
•	3barevný LED indikátor
•	Širokopásmový zvuk (G.722)
•	Konektor pro náhlavní
soupravu
•	Snadná instalace bez
místní kabelové sítě

Základní bezdrátový telefon

KX-TGP600

KX-TPA65

Bezdrátový stolní telefon

Když je kvalita naprosto nezbytná a klíčovým faktorem je snížení nákladů,
zvolte nový systém telefonování po internetu Panasonic KX-TGP600 Smart,
ideální nástroj pro profesionální komunikaci. Tento systém představuje úplné
řešení mobility za příznivou cenu. Snadno se instaluje a přináší flexibilitu a
spolehlivost, které jsou charakteristické pro SIP technologii Panasonic.
Řešení se snadnou správou
Nastavení a správa systému KX-TGP600 jsou mimořádně snadné. Funkce
zavedení umožňuje vzdálené nastavení konfigurace a správu telefonů.
Uživatelé si mohou vybrat jeden ze dvou způsobů údržby – místní správu se
základní jednotkou nebo správu prováděnou poskytovatelem služeb.
Plně rozšiřitelné řešení
Uživatelé mohou k systému připojit až osm bezdrátových telefonů DECT
nebo stolních telefonů. Možnost použít osm vnějších linek současně zvyšuje
účinnost poskytování služeb zákazníkům a zcela eliminuje náklady a úsilí
pro instalaci a správu samostatných vnějších linek. Systém také umožňuje
používat až osm různých telefonních čísel.
Vysoce kvalitní řešení
Po stisknutí tlačítka funkce redukce hluku se snižuje úroveň okolního hluku
a zvyšuje zřetelnost hovoru (s výjimkou KX-TPA65). Pokud uživatel přejde z
tichého místa na místo, kde je hluk, systém KX-TGP600 také automaticky
nastavuje hlasitost přijímače na snadno slyšitelnou úroveň.
Řešení, které snižuje náklady
Kombinace kvality, spolehlivosti, snadné obsluhy a flexibility přispívá
k výraznému snížení celkových nákladů na vlastnictví KX-TGP600. Přičtěte
toto k nízkým pořizovacím nákladům a máte systém, který nabízí větší
návratnost investice uživatele po dobu životnosti technologie.
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KX-UDS124

ŘADA KX-UDT

Nová řada od společnosti Panasonic přináší dva nové telefony DECT plus
novou 4kanálovou základnovou stanici DECT s vysokou kvalitou hlasu.

Telefonní systémy SIP DECT Multi-Cell od
společnosti Panasonic

Jednoduchá konfigurace
Záznamy v telefonním seznamu pro sluchátka mohou být upravovány přes jednoduché
počítačové rozhraní a změny a aktualizace se rozesílají bezdrátově. Díky 5 číslům uloženým
u jednoho kontaktu si můžete být jistí, že bude snadné udržovat všechny podrobnosti o
vašich kontaktech aktualizované a uspořádané.

Jednoduchá konfigurace
Záznamy v telefonním seznamu pro telefony lze upravovat
pomocí jednoduchého počítačového rozhraní, přičemž se změny
a aktualizace posílají „bezdrátově“. Díky 5 číslům uloženým u
jednoho kontaktu si můžete být jistí, že bude snadné udržovat
všechny podrobnosti o vašich kontaktech aktualizované a
uspořádané. Systém DECT založený na SIP společnosti Panasonic
umožňuje během instalace velkou flexibilitu – menší nasazení
lze konfigurovat pomocí jednoduchého webového rozhraní
zabudovaného do základnové stanice UDS124, zatímco větší
systémy lze nasazovat pomocí konfiguračních souborů stažených
z TFTP, HTTP, HTTPS a FTP serveru nebo z webového rozhraní
základnové stanice. Telekomunikační společnosti mohou nasazovat
rozsáhlé systém v jednom kroku s použitím zaváděcího serveru,
který zajistí, že každé zařízení získá správnou konfiguraci.

Kvalita zvuku
Společnost Panasonic přikládá vysoké kvalitě hlasu mimořádnou
důležitost –
aby bylo zajištěno, že vaší zprávě bude rozumět. Nová řada
zařízení DECT založených na SIP společně s našimi dalšími
koncovými zařízeními SIP prvotřídní kvalitu hlasu v HD pomocí
širokopásmového kodeku G.722 pro křišťálově čistou kvalitu volání.

Pro systém SIP DECT společnosti Panasonic nejsou vyžadovány
žádné doplňkové servery/ovladače – všechna zařízení jsou
obsluhována ze základnových stanic DECT. Základnové stanice
lze konfigurovat tak, aby umožňovaly bezproblémové předávání
a roaming mezi oblastmi pokrytými stanicemi, což zajistí, že
pokrytí DECT bude k dispozici i na velkých pracovištích.

Vícezónové DECT používající protokol SIP
Schopnost bezproblémového předávání hovorů mezi základnami
DECT vám dopřeje svobodu pohybu kdekoli v organizaci, přičemž
celou dobu zůstanete v dosahu – přesun mezi základnami ve stejné
skupině bezdrátové synchronizace je plně transparentní.

Kvalita zvuku
Společnost Panasonic přikládá vysoké kvalitě hlasu mimořádnou důležitost – aby
zajistila, že vaší zprávě bude rozumět, nabízí nová řada zařízení DECT založených na SIP
společně s našimi dalšími koncovými zařízeními SIP prvotřídní kvalitu hlasu v HD pomocí
širokopásmového kodeku G.722 pro křišťálově čistou kvalitu volání. Vylepšené radiosystémy
zachovávají kvalitu volání čistou i při extrémech pokrytí hovory, a to díky vylepšené
technologii zpracování hlasu od společnosti Panasonic. Je vylepšen také výkon v hlučném
prostředí – okolní hluk je inteligentně detekován a potlačován, což dodává optimální výkon
v místech s vysokými úrovněmi hluku na pozadí. Na vylepšování čitelnosti se také podílí
automatické ovládání hlasitosti.
Vícezónové DECT používající protokol SIP
Schopnost bezproblémového předávání hovorů mezi základnami DECT vám dopřeje
svobodu pohybu kdekoli v organizaci, přičemž celou dobu zůstanete v dosahu – přesun mezi
základnami ve stejné skupině bezdrátové synchronizace je plně transparentní.
Kompatibilita
Celá řada má širokou kompatibilitu, protože její architektura není závislá na SIP serveru.
Základnová stanice KX-UDS124 je již certifikována pro použití s platformami Asterisk
od společnosti Digium a BroadWorks od společnosti BroadSoft.

Vylepšené radiosystémy zachovávají kvalitu volání čistou i při
extrémech pokrytí hovory, a to díky vylepšené technologii
zpracování hlasu od společnosti Panasonic. Je vylepšen také
výkon v hlučném prostředí – okolní hluk je inteligentně detekován
a potlačován, což dodává optimální výkon v místech s vysokými
úrovněmi hluku na pozadí. Na vylepšování čitelnosti se také podílí
automatické ovládání hlasitosti.

Univerzálnost
Řešení SIP DECT dává možnost využívat stávající infrastrukturu sítě k přenášení hlasu a
signalizaci přenosu na základnové stanice – není požadována žádná speciální kabeláž navíc.
Údržba systému je jednoduchá a lze ji provádět na dálku z jakéhokoliv počítače připojeného
do sítě. Základnové stanice se snadno nasazují, a to díky jejich jednoduchému a výkonnému
systému řízení na dálku.

KX-UDS124

Základnová stanice SIP DECT
•	4kanálová základnová stanice s vysokou
kvalitou hlasu
•	Podporuje 4 HD hlasové hovory současně
na jedné ZS
•	Bezdrátová synchronizace
•	Podpora kodeků G.722, G.711, G.729a, G.726
•	Port Ethernet 10base–t/100base–TX
•	Podpora VLAN
•	Šifrování DECT
•	Bezproblémové předávání a roaming
mezi stanicemi
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KX-UDT111

KX-UDT121

KX-UDT131

•	Vysoce kvalitní širokopásmový hlas
•	Redukce hluku v pozadí
•	1,8palcový barevný LCD displej
•	Upozornění na hovor vibracemi
•	UDT111 200 hodin v pohotovostním
režimu, přibl. 11 hodin doby hovoru
•	Telefonní seznam na 500 čísel
•	„Bezdrátová“ údržba
•	Podpora náhlavní soupravy
prostřednictvím 2,5mm konektoru

•	Vysoce kvalitní širokopásmový hlas
•	Redukce hluku v pozadí
•	1,8palcový barevný LCD displej
•	Upozornění na hovor vibracemi
•	UDT121 200 hodin v pohotovostním
režimu, přibl. 13 hodin doby hovoru
•	Telefonní seznam na 500 čísel
•	„Bezdrátová“ údržba
•	Vestavěná technologie Bluetooth
•	Podpora náhlavní soupravy
prostřednictvím 2,5mm konektoru

•	Vysoce kvalitní širokopásmový hlas
•	Redukce hluku v pozadí
•	Plně duplexní hands-free
•	„Bezdrátová“ údržba
•	Upozornění na hovor vibracemi
•	Ochrana vůči rizikům úrovně
IP65 (IEC529)
•	Telefonní seznam na 500 čísel
•	Vestavěná technologie Bluetooth

Standardní kancelářský telefon
DECT

Tenký a lehký telefon DECT

Telefon DECT s odolností IP65
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PŘEHLEDNÝ
PRŮVODCE
NAŠÍM
SORTIMENTEM
Telefony SIP DECT Multi-Cell
KX-UDT111

Velikost LCD displeje

Bezdrátové přenosné telefony DECT

KX-UDT121

KX-UDT131

Tenký a lehký model

Standardní model

KX-TCA385

KX-TCA285

KX-TCA185

1,8palcový barevný LCD displej

1,8palcový barevný LCD displej

1,8palcový barevný LCD displej

1,8palcový barevný LCD displej

1,8palcový barevný LCD displej

Ano (2,5mm konektor s mini kontaktem)

Ano (2,5mm konektor s mini kontaktem)

–

Vyzvánění/nabíjení

Vyzvánění/nabíjení

Vyzvánění/nabíjení

–

Ano (vestavěná)

Ano (vestavěná)

Telefonní seznam telefonního přístroje (PBX)

Až 500 čísel

Až 500 čísel

Až 500 čísel

Hlas v HD (širokopásmový hlas)

Ano

Ano

Ano

Seznam příchozích a odchozích hovorů (PBX)

10/5

10/5

10/5

Redukce hluku / pokročilá čistota hlasu

Ano

Ano

Ano

Flexibilní tlačítka CO

12

12

12

Ano (plně duplexní)

Ano (plně duplexní)

Ano (plně duplexní)

Softwarová tlačítka

3

3

3

Opakované vytáčení

Ano

Ano

Ano

Kontrolka hlasové pošty

Ano

Ano

Ano

Třístranný konferenční hovor

Ano

Ano

Ano

Paging DECT

Ano

Ano

Ano

Port pro náhlavní soupravu
Bluetooth®

HLASITÝ ODPOSLECH

1,8palcový barevný LCD displej

Odolný model

Šifrování DECT

Ano

Ano

Ano

Seznam hovorů

20 příchozích hovorů + 20 odchozích hovorů

20 příchozích hovorů + 20 odchozích hovorů

20 příchozích hovorů + 20 odchozích hovorů

Opakované vytáčení
Funkce „Nerušit“
Třístranný konferenční hovor
Přepojení hovoru
Přidržení hovoru
Předání hovoru
Čekání hovorů
Hlasová pošta
Vibrace

Ano

Ano

Ano

Hlavní LCD displej
LED

®

Vestavěné rozhraní Bluetooth

Přenos telefonního seznamu přes Bluetooth®
Redukce okolního hluku
Ano

Ano

Ano

Odolné vůči postříkání a prachu
Hlasitý telefon (plně duplexní)
Port pro náhlavní soupravu
Vibrace
Doba hovoru / pohotovostní doba na baterii*2
Doba nabíjení baterie
Typ baterie
Spona na opasek
Rozměry (Š × H × V) (mm)
Hmotnost (g)

Ano

Ano

-

Ano (vCard V2.1)

Ano (vCard V2.1)

-

Ano

Ano

Ano

IP65*1

-

-

Ano

Ano

Ano

-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Až 13 hodin / až 200 hodin

Až 13 hodin / až 200 hodin

Až 11 hodin / až 200 hodin

3 hodiny

3 hodiny

7 hodiny

1× baterie Li-ion

1× baterie Li-ion

2× baterie AAA Ni-MH

Ano (spona)

Ano (otočná)

Ano (otočná)

55 × 23 × 151,5

48,5 × 17,9 × 127,5

48,2 × 25,4 × 146,3

150 (spona na opasek je zahrnuta)

88

115

*1 Splňuje stupeň krytí IP65: Ochrana před stříkající vodou z trysky z libovolného směru a ochrana před prachem vstupujícím do telefonního přístroje.
*2 Provozní doba může být kratší než výše uvedená v závislosti na podmínkách používání a okolní teplotě.
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Proprietární IP telefony

Proprietární digitální telefony

Proprietární IP telefony

KX-NT560

KX-NT556

KX-NT553

KX-NT551

KX-NT546

KX-NT543

KX-DT546

KX-DT543

KX-DT521

Hlavní LCD displej (řádků/znaků)

6/24

6/24

3/24

1/16

6/24

3/24

6/24

3/24

1/16

Podsvícení LCD

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Flexibilní tlačítka CO

4x8

3 x 12

2 x 12

8

24

24

24

24

8

Rychlá volba

Ano

Ano

Ano

-

-

-

-

-

-

Navigační tlačítka

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

4

4

4

-

4

4

4

4

-

Výpis (příchozí a odchozí hovory)

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Ano/Ano

Automatické opětovné vytáčení

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

-

2 porty (GbE)

2 porty (GbE)

2 porty (GbE)

2 porty (GbE)

2 porty

2 porty

-

-

-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

-

-

-

Doplněk

Doplněk

Doplněk

Doplněk

Doplněk

Doplněk

-

-

-

Softwarová tlačítka

Port Ethernet
Napájení přes síťový kabel (PoE)
Napájecí adaptér
Režim Eco
Hlasitý telefon
Port pro náhlavní soupravu

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

-

-

-

Ano (plně duplexní)

Ano (plně duplexní)

Ano (plně duplexní)

Ano (plně duplexní)

Ano

Ano

Ano (plně duplexní)

Ano (plně duplexní)

Ano (plně duplexní)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

-

Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní
soupravou (EHS)

Ano

Ano

Ano

-

Vestavěné rozhraní Bluetooth®

Ano

-

-

-

-

-

-

-

-

Doplněk

Doplněk

Doplněk

Doplněk

Ano

Ano

Ano

Ano

-

-

-

-

Možnost upevnění na stěnu
Černá/bílá

Doplněk

Doplněk

Doplněk

Doplněk

Doplněk

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

-

Možnosti
KX-NT505

-

Ano

Ano

-

Digitální konzole DSS

KX-DT590

-

-

-

-

Sada pro montáž
na stěnu
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Možnosti

Možnosti

Přídavný modul
se 48 tlačítky

KX-A433

Ano

Ano

Ano

-

KX-A432

-

-

-

Ano

-

-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

-

-

-

-

-

Ano
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Stolní telefony SIP

Hlavní LCD displej (řádků/znaků)
Podsvícení LCD
Flexibilní tlačítka CO
Rychlá volba
Navigační tlačítka
Seznam (příchozí a odchozí hovory)
Automatické opětovné vytáčení
Port Ethernet
Napájení přes síťový kabel (PoE)
Napájecí adaptér
Režim Eco
Hlasitý telefon
Port pro náhlavní soupravu
Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní
soupravou (EHS)
®

Vestavěné rozhraní Bluetooth
Možnost upevnění na stěnu
Barva

Bezdrátový systém IP

KX-HDV130

KX-HDV230

KX-HDV330

KX-HDV430

KX-TPA60

KX-TPA65

2,3palcový
černobílý

2,3palcový
černobílý

4,3palcový
barevný

4,3palcový
barevný

1,8palcový
barevný

1,8palcový
barevný

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

-

2 * 12

24 (na obrazovce)

24 (na obrazovce)

Ano

Ano

-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano (30/30)

Ano (30/30)

Ano (30/30)

Ano (30/30)

Ano (20/20)

Ano (20/20)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

2 (10/100)

2 (10/100/1000)

2 (10/100/1000)

2 (10/100/1000)

2 (10/100)

2 (10/100)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano (příslušenství)

Ano (příslušenství)

Ano (příslušenství)

Ano (příslušenství)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano (plně
duplexní)

Ano (plně
duplexní)

Ano (plně
duplexní)

Ano

Ano

-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

-

Ano

Ano

Ano

-

-

-

-

-

-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Černá a bílá

Černá

Černá

Černá a bílá

Ochranné známky a registrované ochranné známky
®
®
®
--Microsoft , Windows a Outlook jsou registrované ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
--Slovo a logo Bluetooth jsou vlastnictvím sdružení Bluetooth SIG, Inc.
a veškeré užití těchto značek společností Panasonic Corporation
podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a registrované ochranné
známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Černá a bílá

Černá a bílá

Důležitá informace
-- Bezpečnostní opatření: před použitím těchto produktů si pečlivě přečtěte návod k použití a příručku pro instalaci.
• Některé modely budou dostupné pouze ve vybraných zemích.
• Uvedená vyobrazení displeje a kontrolek produktů jsou uměle složené snímky.
• Uvedené hmotnosti a rozměry jsou pouze přibližné hodnoty.
• Design a technické údaje mohou být bez upozornění změněny.
• Na tyto výrobky se mohou vztahovat nařízení o kontrole vývozu.
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