DE VRIJHEID OM TE KIEZEN
OP WELKE MANIER UW
COMMUNICATIE GROEIT

HANDSETS DIE EFFICIËNT
INSPELEN OP UW
COMMUNICATIEVERWACHTINGEN
Uitzonderlijke geluidskwaliteit en bewezen betrouwbaarheid
Intuïtief, stijlvol, gebruikersvriendelijk ontwerp
Een assortiment dat aan de specifieke verwachtingen
van uw bedrijf voldoet
Kies uit IP-, digitale, SIP- of DECT-toestellen
Cross-sectormogelijkheden
Het kiezen van de juiste telefoonterminal is belangrijk
voor uw bedrijf. Deze terminals worden een belangrijke
tool in het efficiënter maken van uw business en diensten
die u uw klanten aanbiedt.
Met een bewezen reputatie op het gebied van
hoogwaardige audio en intelligent ontwerp, helpt
Panasonic telefoonterminals kiezen die inspelen
op uw specifieke behoeften. Dat is mogelijk omdat
wij handsets aanbieden die aan het volledige
spectrum van bedrijfsvereisten voldoen.
Bent u actief in horeca, gezondheidszorg,
onderwijs, lokale overheid, verkoop of een
andere sector? Kiest u voor IP, digitale of
draadloze handsets? U zult merken dat onze
modellen voorzien zijn van alle nodige functies
voor zakelijk gebruik, gebruiksvriendelijk
én intuïtief zijn.
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KX-NT560

Executive IP-telefoon
• 4,4-inch lcd-scherm met achtergrondverlichting
•	Compatibel met draadloze headset van Plantronics/
Jabra (EHS)
•	32 (8 × 4) vrij programmeerbare functietoetsen
• 2 Ethernet-poorten (1000 Base-T)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Ingebouwde Bluetooth®
• Eco-modus

KX-NT5 & 6-serie

KX-NT551

•	6-lijns scherm met achtergrondverlichting (KX-NT546) /
3-regelig scherm met achtergrondverlichting (KX-NT543)
•	Compatibel met draadloze Plantronics-headset (EHS)
• 24 vrij programmeerbare functietoetsen
• 2 Ethernet-poorten (100 Base-T)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Eco-modus

•
•
•
•
•
•

Standaard-IP-telefoon

Dankzij de KX-NT5 & 6-serie ervaart u een nieuw niveau van audio
via uitstekende HD-kwaliteit op elk toestel. Dit in combinatie met
eenvoudige toegang tot krachtige, ondersteunende toepassingen
en functionaliteiten. Het gestroomlijnde, ultramoderne ontwerp
past perfect in elk kantoorinterieur en is verkrijgbaar in zowel
zwart als wit.

De IP-telefoons zitten boordevol functies en zijn tegelijk
gemakkelijk te gebruiken. De telefoons hebben grote
alfanumerieke schermen, een ingebouwde Bluetooth®-module
die zorgt voor draadloze headsetondersteuning, een eenvoudige
navigatietoets en een tweede IP-poort die de kabelclusters van
desktops vermindert.

High Definition Audio (HD)
De KX-NT5 & 6-serie IP-terminals levert optimale audiokwaliteit.
Dat betekent concreet minder herhaalde gesprekken en slecht
verstaanbare telefoongesprekken. Met een standaardaanbod van
breedband hoge resolutie audio op het volledige assortiment,
levert de serie G.722, G.711, G.726 en G.729a Codecs.

Elektronische hookswitch
Een ingebouwde elektronische hookswitch-poort (op de meeste
telefoons, Plantronics-conform) geeft de IP-toestellen toegang
tot het Plantronics-assortiment van DECT-geactiveerde headsets.
Dit resulteert in meer comfort en draagbaarheid omdat gebruikers
zich vrij kunnen bewegen zonder dat ze aan headsets gebonden
zijn. Daarnaast ondersteunen de KX-NT560 en KX-NT680 ook
Bluetooth®-headsets.

Lcd-displays
Grote en duidelijke lcd-schermen met intuïtieve gebruikersinterface
zorgen voor snelle toegang tot telefooncontacten en verschillende
functionaliteiten.

Standaard-IP-telefoon

KX-NT680

KX-NT630

•	Groot lcd-kleurenscherm
met 480 × 272 resolutie
•	Aanpasbare functietoetsen,
12 items × 4 pagina’s met
zelf-labelling
•	Ingebouwde Bluetooth®
•	Ondersteuning van SRTP
voor veilige communicatie
•	Alle afbeeldingsgegevens kunnen
worden weergegeven op lcd

•	Grote lcd met achtergrondverlichting
•	Aanpasbare functietoetsen,
6 items × 4 pagina’s met
zelf-labelling
•	Headsetaansluiting
•	Ondersteuning van SRTP
voor veilige communicatie
•	Intuïtief monochroom lcd-scherm

1-lijns lcd-scherm met achtergrondverlichting
8 flexibele CO-toetsen
2 Ethernet-poorten (1000 Base-T)
Power-over-Ethernet (PoE)
Eco-modus
Optionele wandmontagekit

KX-NT556/KX-NT553
Executive IP-telefoon

•	6-lijns lcd-scherm met achtergrondverlichting (KX-NT556) /
3-lijns lcd-scherm met achtergrondverlichting (KX-NT553)
•	36 (12 × 3) / 24 (12 × 2) vrij programmeerbare functietoetsen
• 2 Ethernet-poorten (1000 Base-T)
• Power-over-Ethernet (PoE)
•	Compatibel met draadloze Plantronics en GN Netcom
Jabra-headset (EHS)
• Eco-modus
• Optionele wandmontagekit
• Optionele KX-NT505-console

De IP-telefoons zijn voorzien van een gigabit-LAN/pc-poort
om te voldoen aan de steeds hoger wordende eisen eigen aan
kantoor-IP-netwerken. Sommige modellen beschikken over een
self-labellingfunctie, waarmee de oorspronkelijke instellingen
en het onderhoud op afstand eenvoudiger worden. De telefoons
ondersteunen daarnaast DDS-connectiviteit voor operators.

Executive IP-telefoon
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KX-NT546/KX-NT543

Executive IP-telefoon

KX-NT505

Console met 48 toetsen
•	48 DSS-toetsen die volledig flexibel
gebruikt kunnen worden:
- Directe stationselectie
- Voorprogrammeerbare
one-touch nummerkeuze
- Veelgebruikte functionaliteiten
- Signalering bezet station

•	Direct aangesloten
op de KX-NT556 / KX-NT553
•	Er kunnen maximaal 4 DSS-consoles
per telefoon worden aangesloten
• Geschikt voor wandmontage
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KX-DT546

Premium merkgebonden digitale telefoon
• 6-lijns grafische lcd met achtergrondverlichting
• 24 vrij programmeerbare functietoetsen
•	Compatibel met draadloze Plantronics- en GN Netcom
Jabra-headset (EHS)
• Speakertelefoon, handset en headset met full-duplex

KX-DT5 & 6-serie
In de Panasonic KX-DT500- en KX-DT600-serie worden propiarty
digitale telefoons met pure zakelijke prestaties gecombineerd
met een aantrekkelijk ergonomisch ontwerp. Er zijn een groot
aantal verschillende toestellen, voor elke mogelijke commerciële
omgeving.

De KX-DT500- en KX-DT600-serie bieden hetzelfde uitstekende
geluid als onze IP-telefoons, met daarnaast ook een opmerkelijke
spraakkwaliteit op elke telefoon, ondersteund door een groot aantal
waardevolle functies en toepassingen. Bovendien zijn de telefoons
zeer eenvoudig te gebruiken, met grote alfanumerieke schermen,
programmeerbare toetsen, EHS-poorten met ondersteuning van
draadloze headsets en een toets voor eenvoudige navigatie.

Elektronische hookswitch (EHS)
Dankzij een ingebouwde elektronische hookswitch-poort (die
ook Jabra ondersteunt) krijgen de terminals toegang tot het
Plantronics-assortiment van DECT-geactiveerde headsets. Dit
resulteert in meer comfort en draagbaarheid omdat gebruikers zich
vrij kunnen bewegen zonder dat ze aan headsets gebonden zijn.

Slank ontwerp
Zowel de KX-DT500- als de KX-DT600 serie hebben een kleine
footprint (267 mm voor de KX-DT500 en 220 mm voor de KX-DT600),
waardoor ze de ideale ruimtebesparende aanvulling zijn op elke
werkplek.

Lcd-scherm
Groot, helder lcd-scherm met intuïtieve gebruikersinterface dat
snelle toegang biedt tot telefoonboeken en functies en zorgt dat alle
informatie in één oogopslag zichtbaar is. Bij de KX-DT680 is er ook
een optie voor een model met een kleurenscherm.

Eenvoudige installatie
Een van de grote sterke punten van de KX-DT600-serie is de
mogelijkheid voor aansluiting op bestaande telefoonbekabeling. Het
is nu dus mogelijk om de overstap te maken van oudere analoge of
digitale telefoons zonder dat er dure en tijdrovende herbedrading
nodig is.

KX-DT543

KX-DT521

• 3-lijns grafische lcd met achtergrondverlichting
• 24 vrij programmeerbare functietoetsen
•	Compatibel met draadloze Plantronics- en GN Netcom
Jabra-headset (EHS)
• Speakertelefoon, handset en headset met full-duplex

•
•
•
•

Executive merkgebonden digitale telefoon

Standaard merkgebonden digitale telefoon
1-lijns grafische lcd met achtergrondverlichting
8 vrij programmeerbare functietoetsen
2,5-mm headsetpoort
Speakertelefoon, handset en headset met full-duplex

KX-DT590
KX-DT680

KX-DT635

•	Groot scherm met kleur
•	48 flexi-toetsen (12 × 4)
•	EHS (elektronische hookswitch)
•	Luidsprekerfunctie, handset en
headset met full duplex

•	Groot monochroom scherm
•	24 flexi-toetsen (6 × 4)
•	EHS (elektronische hookswitch
•	Luidsprekerfunctie, handset en
headset met full duplex

Premium digitale telefoon Uitgebreide digitale telefoon
met kleurenscherm
met monochroom scherm
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Digitale console met 48 toetsen
•

•

48 toetsen die volledig flexibel gebruikt kunnen worden:
- Directe stationselectie
- Voorprogrammeerbare one-touch nummerkeuze
- Veelgebruikte functionaliteiten
- Signalering bezet station
Geschikt voor wandmontage

De KX-DT590-systeemconsole is voorzien van 48 vrij programmeerbare functietoetsen met groene-rode
leds waarmee de status van de toestellen wordt aangegeven. Het toestel kan worden aangesloten via een
digitale extensiepoort en is geschikt voor bureau- en wandmontage. Deze systeemconsole kan samen
met de digitale terminals KX-DT546 en KX-DT543 worden gebruikt.

7

KX-TCA85-SERIE

MOBIELE SOFTPHONE

Terwijl heel wat telefoonhandsets snel beschadigen in een
hectische werkomgeving, is de toonaangevende KX-TCA385
DECT-handset overal klaar voor. Omdat het toestel bestand
is tegen stof, spatwater en schokken, presteert het optimaal
in de zwaarste omstandigheden.

Waar vrijheid positief bijdraagt aan onze wereld
Het mooie van de Mobiele Softphone is dat uw teams de vrijheid krijgen de smartphones
te gebruiken waaraan ze al gewend zijn, wat betekent dat ze productiever dan ooit kunnen
werken. En uw bedrijf krijgt de vrijheid om zo flexibel, responsief en kosteneffectief
mogelijk te werken. Bovendien past dit alles bij het Panasonic-beleid om positief
bij te dragen aan de maatschappij. We bieden een voorheen onbereikbare mate van
flexibiliteit en de mogelijkheid om ‘overal te werken’, zodat de werkende wereld dankzij
een toonaangevende nieuwe generatie eenvoud en efficiëntie gestroomlijnder kan
functioneren.

Om efficiënte, comfortabele en heldere communicatie te garanderen, zijn de handsets
uit de KX-TCA85-serie voorzien van een ruisonderdrukkingsfunctie. Deze schakelt in
met een eenvoudige druk op de knop. Deze functie vermindert de omgevingsruis en
maakt de stem van de spreker veel beter hoorbaar en aangenamer om naar te luisteren.
Bovendien wordt het volume van de handset automatisch aangepast tot het beste
luisterniveau zodra ruis wordt gedetecteerd wanneer u van een stille naar een
lawaaierige plek gaat. Zo kunt u zonder stress gesprekken voeren.

Probleemloze connectiviteit met een PBX-toestel
Met Panasonic Mobiele Softphone kunt u uw smartphone
gebruiken als bedrijfstoestel. De app ondersteunt daarnaast
pushmeldingen – u krijgt dus zelfs meldingen van binnenkomende
gesprekken als de app niet is opgestart. Dat betekent niet alleen
dat u nooit een gesprek hoeft te missen, maar ook dat de batterij
langer meegaat. Voor nog meer veelzijdigheid en probleemloos
bellen kunt u twee IP-adressen instellen, zodat uw gebruikers
altijd verbinding maken met het juiste netwerk, of ze zich
nu binnen het wifinetwerk van uw bedrijf bevinden
of op een locatie daarbuiten.

In fabrieken en sectoren als horeca en retail zijn vaak beide handen nodig, wat
het moeilijk maakt om een telefoon vast te houden. De KX-TCA385 en KX-TCA285
ondersteunen Bluetooth®, waardoor u kunt blijven communiceren terwijl u werkt.
Door gebruik te maken van een draadloze headset kunt u nog efficiënter gaan werken.

Geruststellend veilig
Wij begrijpen hoe belangrijk veiligheid is voor u en uw bedrijf.
Panasonic Mobile Softphone ondersteunt daarom SIP-TLS
(Transport Layer Security). Met deze techniek worden potentiële
risico's tot een absoluut minimum beperkt. Hackers kunnen
de SIP-communicatiegegevens niet zien en kunnen zich geen
toegang tot uw netwerk verschaffen. De toepassing is nog veiliger
doordat een aansluiting automatisch kan worden geweigerd als
een niet-Panasonic SIP-toestel zich probeert aan te melden.
Deze functionaliteit kan ook worden uitgeschakeld als dat voor
u handiger en beter is.
Zeer eenvoudige installatie
Beginnen met Mobiele Softphone is zo eenvoudig als het maar
kan. U downloadt gewoon de gratis app uit de App Store of uit
Google Play en past de gewenste instellingen toe. U hoeft niets
met andere technologie te doen, bijvoorbeeld op een server.

KX-TCA385

KX-TCA285

• 1,8" kleuren-lcd
•	IP65-bescherming tegen stof
en spatwater
• Ruisonderdrukking
• DECT-oproep
• Trilfunctie
• Ingebouwde Bluetooth®

•
•
•
•
•

Stevige en duurzame DECThandset voor elke omgeving
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Slanke en lichte DECT-handset
voor omgevingen met veel
activiteit
1,8" kleuren-lcd
Ruisonderdrukking
DECT-oproep
Trilfunctie
Ingebouwde Bluetooth®

KX-TCA185

Professionele DECT-handset
voor efficiënte prestaties
•
•
•
•

1,8" kleuren-lcd
Ruisonderdrukking
DECT-oproep
Trilfunctie

Kiesscherm
Eenvoudig te gebruiken
standaardkiesscherm.

Logboek inkomende/
uitgaande gesprekken
U kunt het logboek van
inkomende en uitgaande
gesprekken checken voor
belassistentie.

Spraakoproep

Videogesprek

Via dit eenvoudige, gemakkelijk
te gebruiken scherm kunt u de
luidsprekers, dempingsfunctie
en andere functies beheren.

De display heeft vensters voor
u en uw gesprekspartner om
het bespreken van details
eenvoudiger te maken.
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KX-HDV130

Flexibele functies voor
kostenbewuste bedrijven
• Tot maximaal 2 SIP-accounts
• 2,3" lcd-scherm
• HD-geluid met breedbandaudio
• Full-duplex speakertelefoon
•	Ondersteuning voor UC-functies
inclusief BroadSoft UC-One/uaCSTA
• 2 × LAN-poorten

KX-HDV SERIE
De innovatieve SIP-desktelefoons uit de KX-HDV-serie bieden uitzonderlijke
communicatieprestaties, foutloze betrouwbaarheid en kostenbesparingen op de lange
termijn in een compleet pakket. U krijgt de mogelijkheid om meerdere lijnen te verbinden
terwijl een kristalhelder HD-geluid wordt geproduceerd. Reken daarbij ook op heldere
lcd-technologie en ondersteuning voor BroadSoft. We slagen er zo in om de capaciteit
van het touchscreen en de desktop videocommunicatie optimaal te verbeteren. U kiest
dus voor een toonaangevend en veelzijdig assortiment.
TFT touchpaneel
Het 4,3" kleuren-lcd touchpaneel met achtergrondverlichting van de KX-HDV430 maakt
videobeelden scherp en duidelijk en stimuleert eenvoudige en intuïtieve bediening.
Videocommunicatie
De ingebouwde videocamera maakt face-to-face gesprekken mogelijk via het
lcd-kleurenscherm van de telefoon, en met de 3-partijen videoconferencingfunctie
kunt u flexibel op afstand vergaderen.
IP-camerakoppelingsfunctie
Door een koppeling te maken met een IP-camera kunt u zonder uw bureau te verlaten zones
op locatie visueel controleren en beheren. Denk daarbij aan de fabriek of de verkoopafdeling.
HD-spraakkwaliteit
Deze serie wordt geleverd met volledig HD-geluid en breedbandaudio. Daarbij komt een fullduplex speakertelefoon, akoestische echo-verwijdering en verzegeling van het pakket om de
breedbandprestatie te maximaliseren. Zo maken we kristalheldere communicatie mogelijk.
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KX-HDV230

KX-HDV340

KX-HDV430

• Tot maximaal 6 SIP-accounts
• 2,3" lcd-hoofdscherm
• 5" self-labelling lcd
• HD-geluid met breedbandaudio
• Full-duplex speakertelefoon
•	Ondersteuning voor UC-functies
inclusief BroadSoft UC-One/uaCSTA
• 2 LAN GbE-poorten
•	24 (12 × 2) fysieke flexibele
functietoetsen

• Tot maximaal 4 SIP-accounts
• 4,3" TFT kleuren-lcd touchpaneel
• Ingebouwde Bluetooth®
•	24 flexibele functietoetsen met optionele
uitbreiding tot maximaal 224 toetsen
• Full-duplex speakertelefoon
• HD-geluid met breedband audio
• BroadSoft UC-One/uaCSTA

• Tot maximaal 16 SIP-accounts
• Ingebouwde videocamera
• 4,3" TFT kleuren-lcd touchpaneel
•	Mogelijkheid tot koppeling met
een IP-camera
• 24 flexibele functietoetsen
• HD-geluid met breedbandaudio
• BroadSoft UC-One/uaCSTA
• Ingebouwde Bluetooth®

Meerdere functionaliteiten,
minimale kosten

Zakelijke communicatie binnen
handbereik

Flexibele visuele communicatie

KX-HDV20 IP DSS-console

Eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden voor optimaal
professioneel gebruik
•

•
•
•

20 DSS-toetsen × 2 pagina's, volledig flexibel te gebruiken:
- Directe stationselectie
- Voorprogrammeerbare one-touch nummerkeuze
- Veelgebruikte functionaliteiten
- Signalering bezet station
Direct verbonden met de KX-HDV230/ KX-HDV330/ KX-HDV430
Er kunnen maximaal 5 DSS-consoles worden verbonden per telefoon
Verkrijgbaar in zwart en wit

11

KX-TGP/TPA-serie

KX-TPA-serie

SIP draadloos telefoonsysteem

Met de TGP Smart IP DECT systemen stelt de TPA-serie DECTtoestellen bedrijven in staat om hun communicatie uit te breiden
naarmate hun organisatie groeit. Van een enkele draagbare
of bureautelefoon tot 8 (TGP600) of 16 (TGP700) telefoons, in
combinatie met de optionele repeater, kan de dekking worden
uitgebreid om flexibiliteit en een grotere capaciteit te bieden,
zodat de diensten niet worden beïnvloed als het bedrijf groeit.

diverse verbeteringen. Door de vereenvoudigde menustructuur
en de duidelijke begeleiding op het scherm zijn de functies veel
toegankelijker en efficiënter geworden. Door gebruik te maken
van de grote en hoge resolutie van de display, met een door de
gebruiker te configureren kleurenschema, is de navigatie zowel
snel als intuïtief, wat betekent dat er minder tijd wordt besteed
aan het leren of bestuderen van gebruikershandleidingen.

Met de introductie van de modellen uit de TPA70-serie in
de gevestigde eco-sfeer van de TGP-oplossing wordt de
gebruikerservaring nog verder verbeterd door middel van

De volledige reeks van TGP ondersteunde handsets zijn:
KX-TPA60, KXTPA65, KX-TPA68, KX-TPA70, KX-TPA73, KX-UDT121
en KX-UDT131.

KX-TPA60

KX-TPA65

•	1,8" kleuren lcd-scherm met
achtergrondverlichting
• HD breedband audio (G.722)
•	500 telefoonnummers /
geheugen van de 20 laatst
gekozen nummers
• Softtoetsen
• Plaatselijke of netwerk-intercom

•	1,8" kleuren lcd-scherm
met achtergrondverlichting
• 3-kleuren led-indicator
• HD breedbandaudio (G.722)
• Headsetaansluiting
•	Eenvoudige installatie
zonder bekabeld LAN

Draadloze basishandset

KX-TGP-serie
In moderne bedrijfsomgevingen kan telefoonbedrading een duur
ongemak zijn. De Smart IP DECT-systemen uit de Panasonic
TGP-serie bieden een eenvoudig te installeren en te gebruiken
kosteneffectieve oplossing, met de flexibiliteit en betrouwbaarheid
die kenmerkend zijn voor Panasonic SIP-technologie.
Eenvoud
De TGP-serie is opvallend eenvoudig te installeren en te beheren.
Dankzij automatische provisioning kunnen configuratie en
beheer contactloos op afstand plaatsvinden. Het onderhoud kan
lokaal worden beheerd via webbeheer of via gecentraliseerd
servicebeheer.

Uitbreidbaar
Extra apparaten toevoegen aan de TGP is eenvoudig, dus
gebruikers kunnen op aanvraag extra draagbare telefoons of
bureautelefoons toevoegen. Dankzij de standaardfunctionaliteit
om meerdere buitenlijnen te delen, kunnen teams en
klantenservice veel efficiënter reageren.
Hoge kwaliteit
Ruisonderdrukking vermindert storende achtergrondgeluiden
in de omgeving, waardoor de helderheid van een oproep met
één druk op de knop wordt verbeterd (m.u.v. KX-RPA65). De
draagbare handsets van de TPA-serie passen ook automatisch
het volume van de ontvanger aan tot een geschikt niveau wanneer
de gebruiker zich in een rumoerig gebied begeeft, wat een betere
ervaring oplevert.

KX-TPA68

Draadloze
bureautelefoon

KX-TGP600

KX-TGP700

•	Tot 8 handsets, 8 SIP-accounts
•	Tot 8 gelijktijdige oproepen (smalband)
•	Ondersteunt veilige VoIP (SIPS/SIP-TLS, SRTP)
•	Ondersteunt UC-functies (BroadSoft UC ONE, uaCSTA)

•	Tot 16 handsets, 16 SIP-accounts
•	Tot 16 gelijktijdige oproepen (smalband)
•	Ondersteunt veilige VoIP (SIPS/SIP-TLS, SRTP) en Opus-codec
•	Ondersteunt UC-functies en interne intelligentie zoals BLF*
•	Smart Repeater-functies

DECT IP single cell met ondersteuning voor
maximaal 8 handsets

Draadloze
bureautelefoon

DECT IP single cell met ondersteuning voor
maximaal 16 handsets

•	3,5" kleuren lcd-scherm met
achtergrondverlichting
• 18 flexibele functietoetsen
• 4 softtoetsen
• HD breedbandaudio (G.722)
• Headsetaansluiting

KX-TPA70

Nieuwe basis-DECT-handset
•	2,2-inch kleuren-lcd met
achtergrondverlichting
•	Headsetaansluiting (3,5 mm)
•	Full-duplex speakertelefoon
•	Batterijduur tot 200 uur (stand-by)
•	Riemclip (vast type)

KX-TPA73

Nieuwe geavanceerde
DECT-handset
•	2,2-inch kleuren-lcd met
achtergrondverlichting
•	Geïntegreerde Bluetooth en
headsetaansluiting (3,5 mm)
•	Full-duplex speakertelefoon
•	Batterijduur tot 400 uur
(stand-by)
•	Riemclip (vast type)

* Volledige BLF-functie voor HPBX-switch is beschikbaar vanaf een latere
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KX-UDS124

KX-UDT SERIE

Het nieuwe assortiment van Panasonic wordt geleverd met twee
nieuwe, volledig uitgeruste DECT-handsets én een nieuw vierkanaals
DECT-celstation met hoge spraakresolutie.

Panasonic SIP DECT meervoudige cellen
telefoonsystemen

Eenvoudige configuratie
De contactnummers voor de handsets kunnen worden bijgewerkt via een eenvoudige
pc-interface. Aanpassingen en updates kunnen ‘door de lucht' worden verzonden.
Met vijf opgeslagen nummers per contact bent u ervan verzekerd dat u al uw
contactgegevens op een gemakkelijke manier worden bijgewerkt en georganiseerd.
Geluidskwaliteit
Panasonic hecht het grootste belang aan hoge geluidskwaliteit. Om er zeker van te zijn
dat uw bericht wordt begrepen, net zoals met onze andere SIP-terminals, biedt het nieuwe
assortiment op SIP-gebaseerde DECT-toestellen uitmuntende HD-geluidskwaliteit. Dit door
gebruik te maken van de G.722 breedband codec voor een kristalheldere oproepkwaliteit.
Verbeterde radiosystemen zorgen dat de oproepkwaliteit duidelijk blijft, zelfs waar bijna
geen mobiel bereik is, dankzij de verbeterde geluidverwerkingstechnologie van Panasonic.
Ook de prestaties in lawaaierige omgevingen werden aanzienlijk verbeterd. Zo wordt
omgevingsgeluid op een intelligente manier gedetecteerd en gedempt waardoor we
optimale prestaties kunnen garanderen op locaties die zijn blootgesteld aan hoge niveaus
van achtergrondgeluiden. Om de verstaanbaarheid nog te verbeteren werd automatische
volumeregeling geïntegreerd.
Op SIP gebaseerde DECT met meerdere zones
De mogelijkheid om oproepen naadloos over te dragen tussen DECT-toestellen, geeft
u de vrijheid om u overal binnen de organisatie te begeven en toch in contact te blijven.
Het bewegen tussen cellen in dezelfde synchronisatiegroep is volledig transparant.

Eenvoudige configuratie
De contactnummers voor de handsets kunnen worden bijgewerkt
via een eenvoudige pc-interface. Aanpassingen en updates kunnen
‘door de lucht’ worden verzonden. Met vijf opgeslagen nummers per
contact kunt u er zeker van zijn dat uw contactgegevens eenvoudig
worden bijgewerkt en georganiseerd. Het op SIP-gebaseerde DECTsysteem van Panasonic biedt grote flexibiliteit tijdens de installatie.
Kleinere implementaties worden geconfigureerd door gebruik te
maken van de eenvoudige webinterface die is ingebouwd in het
UDS124 celstation. Grotere systemen kunnen worden ingezet door
middel van configuratiebestanden die worden gedownload van een
TFTP-, HTTP-, HTTPS- of FTP-server of via de webinterface van het
celstation. Telelecombedrijven kunnen grote systemen in één keer
uitrollen door gebruik te maken van een provisioningserver zodat
de juiste configuratiegegevens op elk apparaat terechtkomen.
Er zijn geen aanvullende servers/controllers vereist voor het
Panasonic SIP DECT-systeem omdat alle faciliteiten geleverd
worden vanuit de DECT-celstations. Deze worden geconfigureerd
om naadloze overdracht en roaming tussen de gebieden met
mobiele dekking mogelijk te maken. Zo ben u ook zeker dat DECTdekking op grote(re) sites beschikbaar kan worden gemaakt.

Geluidskwaliteit
Panasonic hecht extra belang aan hoge geluidskwaliteit om
er zo zeker van te zijn dat al uw berichten worden begrepen.
Net als onze andere SIP-terminals, biedt het nieuwe assortiment
op SIP gebaseerde DECT-toestellen een uitmuntende HD
geluidskwaliteit. Dit door gebruik te maken van de G.722
breedband codec die staat voor kristalheldere oproepkwaliteit.
Verbeterde radiosystemen zorgen dat de oproepkwaliteit
duidelijk blijft, zelfs waar bijna geen mobiel bereik is, dankzij
de verbeterde geluidverwerkingstechnologie van Panasonic.
Ook de prestaties in lawaaierige omgevingen werden aanzienlijk
verbeterd. Zo wordt omgevingsgeluid op een intelligente manier
gedetecteerd en gedempt waardoor we optimale prestaties kunnen
garanderen op locaties die zijn blootgesteld aan hoge niveaus van
achtergrondgeluiden. Om de verstaanbaarheid nog te verbeteren
werd automatische volumeregeling geïntegreerd.
Op SIP gebaseerde DECT met meerdere zones
De mogelijkheid om oproepen naadloos over te dragen tussen
DECT-toestellen, geeft u de vrijheid om u overal binnen de organisatie
te begeven en toch in contact te blijven. Het bewegen tussen cellen
in dezelfde synchronisatiegroep is volledig transparant.

Compatibiliteit
Deze serie boogt op een architectuur die onafhankelijk is van een SIP-server om een
zo groot mogelijke compatibiliteit te verkrijgen. Het KX-UDS124 celstation is al
gecertificeerd voor gebruik met Digium Asterisk en BroadSoft BroadWorks.
Veelzijdigheid
SIP DECT-oplossingen bieden de mogelijkheid om gebruik te maken van de bestaande
infrastructuur om stemverkeer en signalering door te geven aan de celstations. Extra
bekabeling is hier niet nodig. Het systeemonderhoud is eenvoudig en kan op afstand
worden gedaan vanaf elke op het netwerk aangesloten computer. De celstations zijn
makkelijk in te zetten dankzij het eenvoudige en krachtige administratiesysteem op afstand.

KX-UDS124

SIP DECT-celstation
•	4-kanaals celstation met
hoogwaardige geluidskwaliteit
•	Ondersteunt 4 gelijktijdige
HD-telefoonoproepen per CS
• Luchtsynchronisatie
•	G.722, G.711, G.729a, G.726
codec ondersteuning
• 10base-T / 100base-TX Ethernetpoort
• VLAN-ondersteuning
• DECT-encryptie
•	Naadloze overdracht en roaming tussen cellen

14

KX-UDT111

KX-UDT121

KX-UDT131

• Hoogwaardige breedbandoproepen
• Onderdrukking achtergrondgeluid
• 1,8" kleuren-lcd-scherm
• Trilfunctie
•	UDT111 200 uur stand-by,
ongeveer 11 uur gesprekstijd
• 500 contactnummers
• Onderhoud ‘door de lucht’
•	Headsetondersteuning
via 2,5mm aansluiting

• Hoogwaardige breedbandoproepen
• Onderdrukking achtergrondgeluid
• 1,8" kleuren-lcd-scherm
• Trilfunctie
•	UDT121 200 uur stand-by,
ongeveer 13 uur gesprekstijd
• 500 contactnummers
• Onderhoud ‘door de lucht’
• Ingebouwde Bluetooth®
•	Headsetondersteuning
via 2,5mm aansluiting

• Hoogwaardige breedbandoproepen
• Onderdrukking achtergrondgeluid
• Full-duplex handsfree
• Onderhoud ‘door de lucht’
• Trilfunctie
•	Gevaarniveau IP65
bescherming (IEC529)
• 500 contactnummers
• Ingebouwde Bluetooth®

Standaard-DECT-handset
voor kantoren

Slanke en lichte DECT-handset

IP65 robuuste DECT-handset
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KORTE
RONDLEIDING
DOOR ONS
ASSORTIMENT
SIP DECT meercellige telefoons
KX-UDT111

Draadloos draagbaar DECT-toestel

KX-UDT121

Grootte lcd-display

1,8" kleuren-lcd

1,8" kleuren-lcd

Headsetaansluiting

KX-UDT131

1,8" kleuren-lcd

Ja (2,5 mm mini pin jack)

Ja (2,5 mm mini pin jack)

–

Bluetooth®

–

Ja (ingebouwd)

Ja (ingebouwd)

HD-spraak (breedbandspraak)

Ja

Ja

Ja

Ruisonderdrukking / Geavanceerde
spraakhelderheid

Ja

Ja

Ja

SP TELEFOON

Ja (full-duplex)

Ja (full-duplex)

Ja (full-duplex)

DECT-encryptie

Ja

Ja

Ja

20 binnenkomende +
20 uitgaande oproepen

20 binnenkomende +
20 uitgaande oproepen

20 binnenkomende +
20 uitgaande oproepen

Logboekvermeldingen
Opnieuw kiezen
Niet storen
Conferenties met drie personen
Oproep doorschakelen
Oproep in de wacht zetten
Oproep doorsturen
Wisselgesprek
Nieuw bericht

Ja

Trilstand

Ja

Lcd-hoofdscherm
Led
Telefoonboek handset (PBX)
Oproeplijst inkomende/uitgaande oproepen

Ja

KX-TCA385

KX-TCA285

KX-TCA185

1,8" kleuren-lcd

1,8" kleuren-lcd

1,8" kleuren-lcd

Belsignaal/opladen

Belsignaal/opladen

Belsignaal/opladen

Maximaal 500 nummers

Maximaal 500 nummers

Maximaal 500 nummers

10 / 5

10 / 5

12

12

12

Softtoetsen

3

3

3

Opnieuw kiezen

Ja

Ja

Ja

Aanduiding nieuw bericht

Ja

Ja

Ja

Conferenties met drie deelnemers

Ja

Ja

Ja

DECT-oproep

Ja

Ja

Ja

Overzetten contactnummers via Bluetooth®
Ruisonderdrukking

Ja

Standaardmodel

10 / 5

Ingebouwde Bluetooth
Ja

Dun en licht model

Flexibele CO-toetsen

®

Ja

Robuust model

Ja

Ja

–

Ja (vCard V2.1)

Ja (vCard V2.1)

–

Ja

Ja

Ja

Spatwater- en stofbestendig

IP65*1

–

–

Speakertelefoon (full-duplex)

Ja

Ja

Ja

Headsetaansluiting

–

Ja

Ja

Trilstand

Ja

Ja

Ja

Maximaal 13 uur/maximaal 200 uur

Maximaal 13 uur/maximaal 200 uur

Maximaal 11 uur/maximaal 200 uur

3 uur

3 uur

7 uur

Type accu

1 × Li-ion accu

1 × Li-ion accu

2 × Ni-MH AAA-batterij

Riemklem

Ja (cliptype)

Ja (swiveltype)

Ja (swiveltype)

55 × 23 × 151,5

48,5 × 17,9 × 127,5

48,2 × 25,4 × 146,3

150 (inclusief riemklem)

88

115

Batterijduur /stand-bytijd*2
Accuoplaadtijd

Afmetingen (B × D × H) (mm)
Gewicht (g)

*1 IP65-conform: Bescherming tegen water dat vanuit enige richting uit een sproeikop wordt gespoten en bescherming tegen stof dat de handset binnendringt.
*2 Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de omgevingstemperatuur kan de werkingsduur korter zijn dan hierboven wordt aangegeven.
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Merkgebonden IP-telefoons

Lcd-hoofdscherm (regels/tekens)
Achtergrondverlichting lcd
Flexibele CO-toetsen

Merkgebonden digitale telefoons

Merkgebonden IP-telefoons

KX-NT680

KX-NT630

KX-NT560

KX-NT556

KX-NT553

KX-NT551

KX-NT546

KX-NT543

KX-DT680

KX-DT635

KX-DT546

KX-DT543

KX-DT521

Kleur 480 × 272

Monochroom 3,6"

6 / 24

6 / 24

3 / 24

1 / 16

6 / 24

3 / 24

Kleur 480 × 272

3 lines

6 / 24

3 / 24

1 / 16

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4 × 12

4×6

4×8

3 × 12

2 × 12

8

24

24

Ja

Ja

24

24

8

Self-labelling

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

-

Ja

Ja

-

-

-

Navigatietoetsen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Softtoetsen

5

4

4

4

4

-

4

4

12 × 4

6×4

4

4

-

Oproeplogboek (inkomende/
uitgaande oproepen)

Ja/ja

Ja/ja

Ja/ja

Ja/ja

Ja/ja

Ja/ja

Ja/ja

Ja/ja

System Feature

System Feature

Ja/ja

Ja/ja

Ja/ja

Automatisch opnieuw kiezen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-

2 × 10/100/1000

2 × 10/100/1000

2 poorten (GbE)

2 poorten (GbE)

2 poorten (GbE)

2 poorten (GbE)

2 poorten

2 poorten

-

-

-

-

-

Ethernet-poort
Power over Ethernet (PoE)
AC-adapter
Eco-modus
Speakertelefoon

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

-

-

-

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

-

-

-

-

-

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

-

-

-

Ja (full-duplex)

Ja (full-duplex)

Ja (full-duplex)

Ja (full-duplex)

Ja (full-duplex)

Ja (full-duplex)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja (full-duplex)

Ja (full-duplex)

Ja (full-duplex)

Headsetaansluiting

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Elektronische hookswitch (EHS)

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-

®

Ingebouwde Bluetooth

Geschikt voor wandmontage
Zwart/wit

Ja

Nee

Ja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Ja

Ja

Optie

Optie

Optie

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Options
KX-NT505

Digitale DSS-console

KX-DT590

-

-

-

-

-

-

KX-A433

-

-

Ja

Ja

Ja

-

Kit voor wandmontage
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-

-

Options

Options

Aanvullende module
met 48 toetsen

-

Ja

Ja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

Ja

Ja

-

-

KX-A432

-

-

-

-

-

Ja

-

-

-

-

-

-

Ja

KX-A435

Ja

Ja

-

-

-

-

-

-

Ja

Ja

-

-

-
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SIP-desktoptelefoons

Draadloos Smart IP-systeem

KX-HDV130

KX-HDV230

KX-HDV340

KX-HDV430

KX-TPA60

KX-TPA65

KX-TPA68

KX-TPA70

KX-TPA73

2,3" z/w

2,3" z/w

4,3" kleur

4,3" kleur

1,8" kleur

1,8" kleur

3,5" kleur

2,2" kleur

Kleur 2.2"

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Flexibele CO-toetsen

-

2 × 12

24 (op het
scherm)

24 (op het
scherm)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Self-labelling

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Oproeplogboek (inkomende/
uitgaande oproepen)

Ja (30 / 30)

Ja (30 / 30)

Ja (30 / 30)

Ja (30 / 30)

Ja (20 / 20)

Ja (20 / 20)

Ja (20 / 20)

Ja (20 / 20)

Ja (20 / 20)

Automatisch opnieuw kiezen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2 × 10/100

2×
10/100/1000

2×
10/100/1000

2×
10/100/1000

2 × 10/100

2 × 10/100

2 × 10/100

2 × 10/100

2 × 10/100

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

AC-adapter

Ja (accessoire)

Ja (accessoire)

Ja (accessoire)

Ja (accessoire)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Eco-modus

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Speakertelefoon

Ja

Ja (fullduplex)

Ja (fullduplex)

Ja (fullduplex)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Headsetaansluiting

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Elektronische
hookswitch (EHS)

-

Ja

Ja

Ja

-

-

-

-

-

-

-

Ja

Ja

-

-

-

–

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Zwart en wit

Zwart en wit

Zwart en wit

Zwart en wit

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Lcd-hoofdscherm
(regels/tekens)
Achtergrondverlichting lcd

Navigatietoetsen

Ethernet-poort
Power over Ethernet (PoE)

®

Ingebouwde Bluetooth
Geschikt voor
wandmontage
Kleur

Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken
®
®
®
- Microsoft , Windows en Outlook zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en andere landen. •
- Het Bluetooth woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en enig gebruik van dergelijke merken valt onder de licentie •
van Panasonic Corporation. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
•
•
Belangrijk
•
- Lees de gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding zorgvuldig door voordat u deze producten gaat gebruiken.

Sommige modellen zijn slechts in bepaalde landen verkrijgbaar.
De afbeeldingen die worden getoond van producten en lampen zijn
samengestelde afbeeldingen.
Gewichten en afmetingen bij benadering.
Design en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Deze producten kunnen onderhevig zijn aan exportbeperkingen.

VERSPREID DOOR:

Panasonic Netherlands
Europalaan 28E
5232 BC- ’s Hertogenbosch
Nederland

Panasonic Belgium (PSCEU)
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik
België
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