PODNIEŚ
JAKOŚĆ SWOJEJ
KOMUNIKACJI
Terminale telefoniczne firmy Panasonic

TELEFONY, KTÓRE GWARANTUJĄ
NAJWYŻSZY STANDARD KOMUNIKACJI
•
•
•
•
•

Doskonała jakość rozmów i wysoka niezawodność
Intuicyjna i przyjazna użytkownikowi obsługa oraz stylowy wygląd
Gama produktów spełniających różnorodne wymagania przedsiębiorstw
Możliwość wyboru terminalu cyfrowego, IP lub DECT
Doskonałe rozwiązanie dla wielu sektorów

Decyzja o wyborze właściwego firmowego terminalu telefonicznego jest bardzo istotna. Terminale są niezbędnym
narzędziem służącym do poprawy wydajności działania firmy oraz podniesienia jakości usług oferowanych klientom.
Firma Panasonic słynie z dostarczania inteligentnie zaprojektowanych produktów gwarantujących doskonałą
jakość rozmów. Pomożemy wybrać terminale telefoniczne idealnie dopasowane do potrzeb firmy — nasza oferta
obejmuje urządzenia spełniające pełną gamę wymagań biznesowych.
Niezależnie od sektora działalności — może to być turystyka, służba zdrowia, edukacja, władze lokalne,
handel czy cokolwiek innego — oraz niezależnie od rodzaju wybranego urządzenie — IP, cyfrowe lub telefon
bezprzewodowy — zaoferujemy model intuicyjny w obsłudze, przyjazny użytkownikowi i doskonale przystosowany
do zastosowań biznesowych.

KTÓRY TERMINAL BĘDZIE NAJLEPSZY DLA TWOJEJ FIRMY?

SERIA KX-TCA85
Pełna mobilność niezależnie od tego, gdzie się znajdziesz.
To właśnie zapewnia nasza innowacyjna linia telefonów
bezprzewodowych w technologii DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications). Nasze niewielkie, lekkie i wytrzymałe
produkty z serii DECT zostały zaprojektowane z myślą o
rozszerzeniu zasięgu stosowania, zwiększeniu dostępności i
zapewnieniu maksymalnej wydajności.
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SERIA KX-NT500
X-NT500
Jeśli szukasz sposobu na wyeliminowanie konieczności
powtarzania rozmów oraz uniknięcie nieporozumień wynikających
ze słabej jakości dźwięku, seria telefonów IP KX-NT500 jest
idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy. Każdy model z tej
linii zapewnia najlepszą w swojej klasie słyszalność dzięki
szerokopasmowemu dźwiękowi HD, udoskonalonej technologii
eliminowania pogłosu oraz rozbudowanej komorze akustycznej.

SERIA KX-NT550
NT550
Profesjonalne telefony IP z serii KX-NT550, obejmującej
terminale dla menedżerów i telefony standardowe,
zapewniają wysoką wydajność. Zostały one zaprojektowane
z uwzględnieniem możliwości dalszego rozwoju — obejmują
gigabitowy port LAN/PC pozwalający na dostosowywanie sposobu
komunikacji do zmieniających się potrzeb firmy.

SERIA
IA KX-DT500
Pełna nowatorskich koncepcji oferta cyfrowych telefonów
bezprzewodowych oferuje kompleksowy zestaw funkcji,
intuicyjną obsługę oraz łatwy w obsłudze interfejs. To wszystko
gwarantuje najwyższy poziom praktyczności i wygody użycia w
warunkach biurowych.
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SERIA KX-TCA85

Telefon DECT KX-TCA385 bez problemu zniesie wstrząsy, uderzenia i inne nieprzyjemne okoliczności, o które w
środowisku pracy nietrudno, a na które wrażliwa jest większość podobnych urządzeń. Dzięki odporności na kurz,
zachlapania i wstrząsy sprawdzi się on nawet w najtrudniejszych warunkach.

Wszystkie modele telefonów z serii KX-TCA85 zostały
wyposażone w uruchamianą przyciskiem funkcję
redukcji szumów, która zapewnia sprawną, komfortową
i wyraźną komunikację. Funkcja ta wykrywa szum
otoczenia i usuwa go, sprawiając, że głos rozmówcy
staje się wyraźniejszy i bardziej zrozumiały.
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Ponadto w przypadku wykrycia wzrostu natężenia
hałasu w otoczeniu telefon automatycznie ustawia
optymalny poziom głośności odbiornika, dzięki
czemu rozmowy można prowadzić wygodnie
i bez stresu.

Specyfika pracy w fabrykach, w służbie zdrowia
oraz w handlu detalicznym często sprawia, że
trzeba mieć dwie wolne ręce, przez co trzymanie
słuchawki bywa kłopotliwe. Ponieważ telefony
KX-TCA385 i KX-TCA285 obsługują połączenia
Bluetooth®, rozmowę można prowadzić przy
użyciu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego,
co pozwala zwiększyć wydajność pracy.

KX-TCA385

KX-TCA285

KX-TCA185

Wytrzymały i odporny telefon DECT
do użytku w każdych warunkach

Lekki i smukły telefon DECT do
zadań wymagających wzmożonej
aktywności

Profesjonalny telefon DECT
o wysokiej wydajności

•
•
•
•
•
•

Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala
Odporność na kurz i zachlapanie wodą
(stopień ochrony IP65)
Funkcja redukcji szumów
Opcje ułatwiające znajdowanie telefonów DECT
Tryb wibracji
Wbudowany moduł Bluetooth®

•
•
•
•
•

Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala
Funkcja redukcji szumów
Opcje ułatwiające znajdowanie telefonów DECT
Tryb wibracji
Wbudowany moduł Bluetooth®

•
•
•
•

Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala
Funkcja redukcji szumów
Opcje ułatwiające znajdowanie telefonów DECT
Tryb wibracji
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SERIA KX-NT5 (SERIA KX-NT500, KX-NT550)

Telefony IP z serii KX-NT5 gwarantują najwyższą jakość dźwięku dzięki zastosowaniu we wszystkich modelach
technologii HD oraz łatwemu dostępowi do zaawansowanych funkcji i aplikacji wspomagających. Eleganckie i
nowocześnie wyglądające urządzenia są dostępne w kolorze czarnym i białym, dzięki czemu dobrze wkomponowują
się w każdy wystrój biura.
Mimo ogromnej liczby funkcji telefony IP z serii KX-NT5 są bardzo proste w użyciu. Urządzenia wyposażono w duże
wyświetlacze alfanumeryczne, wbudowany moduł Bluetooth® pozwalający korzystać ze słuchawek bezprzewodowych,
przycisk prostej nawigacji oraz drugi port sieci IP, który zmniejsza ilość kabli i nieporządek na biurku.

Dźwięk wysokiej jakości HD

Elektroniczny podnośnik słuchawki (EHS)

Terminale IP z serii KX-NT5 oferują najlepszą w swojej klasie jakość
dźwięku, która pozwala ograniczyć konieczność powtarzania rozmów i
problemy ze słyszeniem rozmówcy. Wszystkie urządzenia z serii KX-NT5
oferują w standardzie szerokopasmową transmisję dźwięku o jakości HD,
obsługują również kodery-dekodery G.722, G.711, G.726 i G.729a.

Wbudowany port elektronicznego podnośnika słuchawki do zestawów
bezprzewodowych (zgodny z rozwiązaniami firmy Plantronics) umożliwia
połączenie terminali IP z serii KX-NT55x oraz KX-NT560 z zestawami
słuchawkowymi DECT firmy Plantronics. Gwarantuje to dużą mobilność i
wygodę — użytkownicy mogą się swobodnie poruszać i nie są ograniczeni
przez kable ani słuchawki. Urządzenia z serii KX-NT560 współpracują
również z zestawami słuchawkowymi Bluetooth®.

Wyświetlacze LCD
Duże i przejrzyste wyświetlacze LCD z intuicyjnym interfejsem użytkownika
umożliwiają szybki dostęp do książek telefonicznych oraz różnych funkcji.
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Telefony IP z serii KX-NT55x oraz KX-NT560 dysponują gigabitowym portem
LAN/PC stanowiącym odpowiedź na rosnące wymagania biurowych sieci IP,
a dostępna w niektórych modelach funkcja samoopisywania ułatwia początkową
konfigurację oraz zdalne zarządzanie. Ponadto urządzenie obsługuje funkcję
DSS, przydatną dla użytkowników pełniących funkcję operatorów.

KX-NT560
Menedżerski telefon IP
• Wyświetlacz LCD o przekątnej 4,4 cala z podświetleniem
• Zgodność z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym (EHS)
firmy Plantronics
• 32 (8x4) swobodnie programowane klawisze funkcyjne
• 2 porty Ethernet (1000 Base-T)
• Obsługa Power over Ethernet (PoE)
• Wbudowany moduł Bluetooth®
• Tryb ekologiczny
• Dostępne w kolorze czarnym i białym

KX-NT546/KX-NT543
546/KX NT543

KX-NT556/KX-NT553
/KX NT553

KX-NT551

Standardowy telefon IP

Menedżerski telefon IP

Standardowy telefon IP

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

6-wierszowy wyświetlacz z podświetleniem
(KX-NT546)/3-wierszowy wyświetlacz
z podświetleniem (KX-NT543)
Zgodność z bezprzewodowym zestawem
słuchawkowym (EHS) firmy Plantronics
24 swobodnie programowane klawisze funkcyjne
2 porty Ethernet (100 Base-TX)
Obsługa Power over Ethernet (PoE)
Tryb ekologiczny
Dostępne w kolorze czarnym i białym

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Podświetlany 6-wierszowy wyświetlacz
LCD (KX-NT556)/Podświetlany 3-wierszowy
wyświetlacz LCD (KX-NT553)
36 (12x3)/24 (12x2) swobodnie programowane
klawisze funkcyjne
2 porty Ethernet (1000 Base-T)
Obsługa Power over Ethernet (PoE)
Zgodność z bezprzewodowym zestawem
słuchawkowym (EHS) firm Plantronics
i GN Netcom Jabra
Tryb ekologiczny
Opcjonalny zestaw do montażu na ścianie
Możliwość montażu na ścianie
Opcjonalna konsola KX-NT505
Dostępne w kolorze czarnym i białym

Podświetlany 1-wierszowy wyświetlacz LCD
8 programowalnych klawiszy CO
Port Ethernet 2 (1000 Base-T)
Obsługa Power over Ethernet (PoE)
Tryb ekologiczny
Opcjonalny zestaw do montażu na ścianie
Dostępne w kolorze czarnym i białym

KX-NT505
Konsola z 48 przyciskami
• 48 przycisków DSS o elastycznych
zastosowaniach, np.:
– Bezpośredni wybór stacji
– Programowalne, jednoprzyciskowe
wybieranie numeru
– Często używane funkcje
– Sygnalizacja zajętości stacji

• Podłączone bezpośrednio do telefonów
KX-NT553/KX-NT556
• Do jednego telefonu można podłączyć
nawet 4 konsole DSS
• Dostępne w kolorze czarnym i białym
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SERIA KX-DT500

Cyfrowe telefony systemowe Panasonic z serii KX-DT500 łączą w sobie doskonałą efektywność z atrakcyjnym
i ergonomicznym wyglądem. Ta bogata linia terminali sprawdza się w każdym środowisku biznesowym.
Seria KX-DT500 zapewnia doskonałą jakość dźwięku znaną z naszych telefonów IP, po każdym urządzeniu z tej linii
można się więc spodziewać rozmów głosowych niezrównanej jakości, a także wielu przydatnych funkcji i aplikacji.
Telefony te są również bardzo łatwe w obsłudze dzięki dużym wyświetlaczom alfanumerycznym, programowanym
klawiszom, przyciskowi prostej nawigacji oraz portom EHS umożliwiającym korzystanie z bezprzewodowych
zestawów słuchawkowych.

Wyświetlacze LCD

Elektroniczny podnośnik słuchawki (EHS)

Duże i przejrzyste wyświetlacze LCD z intuicyjnym interfejsem użytkownika
umożliwiają szybki dostęp do książek telefonicznych oraz różnych funkcji.

Wbudowany port elektronicznego podnośnika słuchawki do zestawów
bezprzewodowych (zgodny z rozwiązaniami firmy Plantronics) umożliwia
połączenie terminali IP z serii KX-DT500 z zestawami słuchawkowymi DECT
firmy Plantronics. Gwarantuje to dużą mobilność i wygodę — użytkownicy
mogą się swobodnie poruszać i nie są ograniczeni przez kable ani słuchawki.
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KX-DT546
Ekskluzywny cyfrowy telefon systemowy
•
•
•

6-wierszowy graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem
24 swobodnie programowane klawisze funkcyjne
Zgodność z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym (EHS) firm
Plantronics i GN Netcom Jabra
• System głośnomówiący, słuchawka i zestaw słuchawkowy pracujące
w pełnym dupleksie
• Dostępne w kolorze czarnym i białym
• Możliwość montażu na ścianie

KX-DT543

KX-DT521

Zaawansowany
ny cyfrowy telefon systemowy

Standardowy cyfrowy telefon ssystemowy
stemo

•
•
•

•
•
•
•

3-wierszowy graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem
24 swobodnie programowane klawisze funkcyjne
Zgodność z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym (EHS) firm
Plantronics i GN Netcom Jabra
• System głośnomówiący, słuchawka i zestaw słuchawkowy pracujące
w pełnym dupleksie
• Dostępne w kolorze czarnym i białym
• Możliwość montażu na ścianie

•

1-wierszowy graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem
8 swobodnie programowanych klawiszy funkcyjnych
Port zestawu słuchawkowego (2,5 mm)
System głośnomówiący, słuchawka i zestaw słuchawkowy pracujące
w pełnym dupleksie
Dostępne w kolorze czarnym i białym

KX-DT590
Cyfrowa konsola z 48 przyciskami
• 48 przycisków o elastycznych zastosowaniach, np.:
- Bezpośredni wybór stacji
- Programowalne, jednoprzyciskowe
wybieranie numeru
- Często używane funkcje
- Sygnalizacja zajętości stacji
• Dostępne w kolorze czarnym i białym

Konsola KX-DT590 jest wyposażona w 48
swobodnie programowanych klawiszy funkcyjnych
z diodami LED (zielona/czerwona) pokazującymi
stan odpowiednich terminali. Konsolę można
podłączyć za pomocą cyfrowego portu rozszerzeń,
można ją zamontować na stole lub na ścianie i
można jej używać w połączeniu z terminalami
cyfrowymi KX-DT546 i KX-DT543.
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PODSUMOWANIE OFERTY
Telefony systemowe IP

Główny wyświetlacz LCD (wiersze/znaki)

KX-NT560

KX-NT556

KX-NT553

KX-NT551

KX-NT546

KX-NT543

6 / 24

6 / 24

3 / 24

1 / 16

6 / 24

3 / 24

Podświetlenie wyświetlacza LCD

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Programowalne klawisze CO

4x8

3 x 12

2 x 12

8

24

24

Edytowalny opis klawiszy na wyświetlaczu

Tak

Tak

Tak

-

-

-

Klawisze nawigacyjne

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Klawisze programowe

4

4

4

-

4

4

Tak/Tak

Tak/Tak

Tak/Tak

Tak/Tak

Tak/Tak

Tak/Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

2 porty (GbE)

2 porty (GbE)

2 porty (GbE)

2 porty (GbE)

2-Port

2-Port

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
(tryb pełnego dupleksu)

Tak
(tryb pełnego dupleksu)

Tak
(tryb pełnego dupleksu)

Tak
(tryb pełnego dupleksu)

Tak

Tak

Port zestawu słuchawkowego

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Elektroniczny podnośnik słuchawki

Tak

Tak

Tak

-

Tak

Tak

Rejestr rozmów przychodzących/wychodzących
Automatyczne ponowne wybieranie
Port Ethernet
Obsługa Power over Ethernet (PoE)
Zasilacz
Tryb ekologiczny
System głośnomówiący

Wbudowany moduł Bluetooth

®

Możliwość montażu na ścianie
Czarny/Biały

Tak

-

-

-

-

-

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

-

Tak

Tak

-

-

-

Opcje
Dodatkowy moduł z 48 klawiszami
Cyfrowa konsola DSS

KX-NT505
KX-DT590

-

-

-

-

-

-

KX-A433

Tak

Tak

Tak

-

Tak

Tak

KX-A432

-

-

-

Tak

-

-

Zestaw do montażu na ścianie
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Cyfrowe telefony systemowe
KX-DT546

KX-DT543

Bezprzewodowe stacje przenośne DECT

6 / 24

3 / 24

1 / 16

Tak

Tak

Tak

24

24

8

-

-

-

Tak

Tak

Tak

4

4

-

Tak/Tak

Tak/Tak

Tak/Tak

Tak

Tak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Model wzmocniony

Model lekki i cienki

Model standardowy

KX-TCA385

KX-TCA285

KX-TCA185

Główny wyświetlacz LCD

Kolorowy wyświetlacz LCD
o przekątnej 1,8 cala

Kolorowy wyświetlacz LCD
o przekątnej 1,8 cala

Kolorowy wyświetlacz LCD
o przekątnej 1,8 cala

Sygnalizacja diodą LED

Dzwonka/ładowania

Dzwonka/ładowania

Dzwonka/ładowania

Do 500 numerów

Do 500 numerów

Do 500 numerów

10 / 5

10 / 5

10 / 5

Programowalne klawisze CO

12

12

12

Klawisze programowe

3

3

3

Funkcja ponownego wybierania

Tak

Tak

Tak

Informacja o oczekującej wiadomości

Tak

Tak

Tak

Rozmowy trzyosobowe

Tak

Tak

Tak

Opcje ułatwiające znajdowanie telefonów DECT

Tak

Tak

Tak

KX-DT521

-

Książka telefoniczna (PBX)
Rejestr rozmów przychodzących/wychodzących (PBX)

Wbudowany moduł Bluetooth

®

Przesyłanie książki telefonicznej przez Bluetooth®

Tak
(tryb pełnego dupleksu)

Tak
(tryb pełnego dupleksu)

Tak
(tryb pełnego dupleksu)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

-

System głośnomówiący (pełen dupleks)
Port zestawu słuchawkowego

-

-

-

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Tak

Tak

Tak

Funkcja redukcji szumów

-

-

-

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

-

-

-

Tak

Tak

-

Tak (vCard V2.1)

-

Tak

Tak

Tak

*1

Odporność na kurz i zachlapanie

IP65

-

-

Tak

Tak

Tak

-

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Do 13 godzin/do 200 godzin

Do 13 godzin/do 200 godzin

Do 11 godzin/do 200 godzin

3 godziny

3 godziny

7 godziny

Typ baterii

1 x zestaw baterii Li-Ion

1 x zestaw baterii Li-Ion

2 x bateria Ni-MH AAA

Klips do paska

Tak (typu zaciskowego)

Tak (typu obrotowego)

Tak (typu obrotowego)

55 x 23 x 151,5

48,5 x 17,9 x 127,5

48,2 x 25,4 x 146,3

150 (Zaczep do paska zawarte)

88

115

Tryb wibracji
Czas rozmów/czas czuwania na baterii
Czas ładowania baterii

Opcje

Tak
Tak (vCard V2.1)

Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm)
Waga (g)

*2

*1 Zgodność z IP65: ochrona przed strumieniem wodnym z dyszy skierowanym na obiekt z dowolnej strony oraz przed wnikaniem kurzu do telefonu.
*2 Faktyczny czas działania może być krótszy od podanego w zależności od warunków eksploatacji i temperatury otoczenia.
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business.panasonic.eu

Znaki handlowe i zarejestrowane znaki handlowe
- Microsoft®, Windows® i Outlook® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
- Nazwa i znaki graficzne Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a każdy przypadek ich użycia przez firmę
Panasonic Corporation jest objęty licencją. Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

• Niektóre modele będą dostępne nie we wszystkich krajach.
• Podane wymiary i waga są orientacyjne.
• Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
• Możliwości eksportu produktów mogą być ograniczone przepisami.

Ważna informacja
- Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem produktów należy dokładnie zapoznać się z instrukcją ich instalacji oraz obsługi.
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