Řada stolních
SIP telefonů KX-HDV

Vynikající výkon
v každém směru

Úspora nákladů
bez kompromisů
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 křišťálové 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.

Barevný dotykový
panel TFT
Snadná kontrola přítomnosti v aplikaci
BroadSoft UC-One Presence.

Propojení
s IP kamerou
Displej na telefonu, který se
používá jako monitor, usnadňuje
kontrolu nejrůznějších situací
a přináší tak flexibilní prevenci
kriminality a interní řízení.

Obrazová komunikace
Prostřednictvím videa mohou
komunikovat až tři lidé. To umožňuje
snadné a rychlé pořádání menších
videokonferencí, díky kterým bude
vaše podnikání pružnější.

KX-HDV430
Flexibilní vizuální komunikace
16-linkový IP telefon
Vestavěná videokamera
4,3" dotykový TFT
LCD panel
Možnost propojení
s IP kamerou*
24 flexibilních funkčních
tlačítek s možností
rozšíření až na 224
tlačítek

HD zvuk se
širokopásmovým
přenosem
Podpora funkcí UC
včetně systémů
BroadSoft
Vestavěné rozhraní
Bluetooth®
Univerzální přístroj KX-HDV430 je špičkovým přírůstkem do nyní již kompletní řady
stolních telefonů společnosti Panasonic. Díky zabudované kameře umožňuje obrazově
komunikovat a vzdáleně vizuálně monitorovat sledovaný prostor. Nízké nároky na
údržbu, snadná instalace a dlouhodobá spolehlivost znamenají, že tento pokročilý
model zůstane hospodárným řešením, které se hodí jak do kanceláře, tak do
domácího prostředí.
* Pouze modely IP kamery Panasonic KX-NTV150 a KX-NTV160

Barevný dotykový
panel TFT

Obrazová
komunikace

Funkce propojení
s IP kamerou*

Model KX-HDV430 je
vybaven 4,3" barevným
dotykovým LCD panelem
s podsvícením, který
disponuje čistým
a ostrým obrazem
a umožňuje snadnou
a intuitivní obsluhu.

Vestavěná kamera v
kombinaci s barevným
LCD displejem telefonu
umožňuje uskutečňovat
rozhovory vedené tváří v
tvář a videokonferenční
funkce dodávané třetími
stranami vám skvěle
poslouží k flexibilnějšímu
pořádání obchodních
schůzek na dálku.

Prostřednictvím
propojení s IP kamerou
můžete vizuálně
monitorovat a řídit
interní prostředí
(například výrobní
prostory nebo prodejny)
přímo od stolu.
*  Pouze modely IP kamery
Panasonic KX-NTV150
a KX-NTV160

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 křišťálové čistá.

KX-HDV330
Obchodní komunikace na dosah ruky
12-linkový IP telefon
4,3" 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
přenosem

Přístroj Panasonic KX-HDV330
přináší dostupnou špičkovou kvalitu
s přídavnými funkcemi dotykového
barevného LCD panelu, větší počet
funkčních tlačítek a možnost připojení
až 12 linek. Obdobně jako všechny
naše stolní telefony se i tento
vyznačuje nízkými nároky na údržbu,
snadnou instalací a dlouhodobou
spolehlivostí. Model KX-HDV330
je tak špičkovým a hospodárným
řešením bez ohledu na
velikost vašeho podniku.

Podpora funkcí UC včetně
systémů BroadSoft

Barevný dotykový
panel TFT

Vestavěné rozhraní
Bluetooth®

Model KX-HDV330 má
4,3" podsvícený barevný
dotykový LCD panel, který
usnadňuje čtení textu
a umožňuje snadnou
a intuitivní obsluhu.

K dispozici je také
bezdrátová náhlavní
souprava, která
umožňuje hladké
a plynulé reakce
na příchozí hovory.

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 křišťálové čistá.

Více linek a
funkčních tlačítek
Model KX-HDV330 lze
připojit až k 12 linkám
a celkem 24 funkčních
tlačítek zajistí větší
rychlost, pohodlí a
použitelnost. Flexibilní
funkce umožňuje
rozšíření až na
224 tlačítek použitím
rozšiřujícího modulu.

KX-HDV230
Více funkcí, minimální náklady
6-linkový IP telefon
2,3" hlavní LCD displej

Díky snadné instalaci, nenáročné
údržbě a dlouhodobému výkonu nabízí
KX-HDV230 nízké náklady vlastnictví

a lepší návratnost investic a přesto
nabízí dokonalou komunikaci,
která je nezbytná pro malé firmy.

5" LCD displej
s volitelným popisem
HD zvuk se
širokopásmovým
přenosem
Plně duplexní sluchátko
Podpora funkcí UC
včetně BroadSoft
UC-ONE/uaCSTA
2 porty LAN GbE

Vyšší užitná hodnota
a flexibilita
Až šest linek, 2 x
gigabitový Ethernet
a napájení po datovém
síťovém kabelu.
Gigabitový Ethernet
a možnost připojení
jednoho přístroje až
k šesti linkám znamená
bezproblémovou
a snadnou komunikaci.
Napájení po síťovém
datovém kabelu eliminuje
nutnost použití adaptéru
střídavého proudu.

12 funkčních
tlačítek s volitelným
popisem
12 funkčních tlačítek
může být trvale
zobrazeno na obrazovce;
registrováno může být
až 24 čísel. Flexibilní
funkce umožňuje rozšíření
až na 224 tlačítek použitím
rozšiřujícího modulu.

Hlas v rozlišení HD
Dodává se jako komplet
s širokopásmovým
HD zvukem, který
maximalizuje výkon
širokopásmové
komunikace a umožňuje
křišťálově čistou
komunikaci včetně
plně duplexního režimu,
potlačení akustického
echa a maskování
ztráty paketů.

Velký a snadno
čitelný LCD displej
s podsvícením
Hlavní 2,3" LCD displej
a 5" displej s volitelným
popisem a podsvícením
usnadňuje čtení textu
a poskytuje rychlý
přístup. Do každodenní
komunikace přináší
rychlost a přesnost.

KX-HDV130
Flexibilní funkce pro podniky, které si hlídají náklady
2-linkový IP telefon
2,3" LCD displej
HD zvuk se
širokopásmovým
přenosem
Plně duplexní
sluchátko
Podpora funkcí UC
včetně BroadSoft
UC-ONE/uaCSTA
2 porty LAN

Plochý a tenký
design
Díky plochému
a tenkému designu
telefon KX-HDV130
dokonale ladí téměř
s každým kancelářským
stolem. Maximální
pohodlí uživateli
poskytuje 10 klenutých
tlačítek a telefon lze
naklopit o 30° nebo 45°.

Stolní IP telefon Panasonic KX-HDV130
přináší ideální vyvážení nízké ceny
a vysoké kvality spolu s řadou užitečných
funkcí. Telefon KX-HDV130 je vytvořen
pro profesionální uživatele, kteří vyžadují
úsporné technologie, jež zaručují
spolehlivost a flexibilní výkon, nutný
pro jejich podnikání. S telefonem
KX-HDV130 je profesionální komunikace
přístupná více než kdy jindy.

Telefon je okamžitě připraven k použití
a jeho naprostá spolehlivost znamená,
že náklady na údržbu jsou na absolutním
minimu. Navíc má v pohotovostním
režimu minimální spotřebu energie,
což vede k dalším úsporám.

Snadná instalace a údržba
Každý podnikatel ví, že pořizovací
náklady telefonu jsou jen částí
nákladů. Telefon KX-HDV130 díky
snadné instalaci, používání a údržbě
zaručuje dosažení dlouhodobých úspor.

HD kvalita zvuku
Aby bylo dosaženo
srozumitelné komunikace,
kterou vyžadují
profesionální uživatelé,
telefon KX-HDV130
používá ve svém hardwaru
a softwaru funkce
širokopásmového
HD zvuku, jako je plně
duplexní režim, zvukový
plně duplexní režim,
potlačení akustického
echa a maskování ztráty
paketů. Maximalizuje se
tak kvalita zvuku a výkon
širokopásmové
komunikace.

Linky
a programovatelná
tlačítka
Na ovládacím panelu
jsou dvě tlačítka linky
a programovatelná
tlačítka. Ta umožňují
uživateli přiřadit
tlačítkům funkce
a zrychlit tak komunikaci
a zvýšit pohodlí.

2.3" LCD displej
Velký 2,3" displej
s rozlišením 132 x 64
bodů má 4řádkový formát.
LCD displej telefonu
KX-HDV130 má podsvícení
usnadňující ovládání.

KX-HDV20
Konzole IP DSS
40 DSS
(20 tlačítek x 2 strany)
Přímá volba stanice

Tenké a ultramoderní provedení dostupné
v černé i bílé barvě se dokonale hodí do
každé kanceláře.

Předprogramované
vytáčení volaných čísel
jedním dotekem
5" LCD displej s
volitelným popisem
Signalizace obsazení
Přímé připojení k
modelům KX-HDV230/
KX-HDV330/KX-HDV430
Maximálně lze připojit
5 konzolí DSS na telefon

Specifikace modelu KX-HDV20

KX-HDV20

LCD (s volitelným popisem)

160 x 384 bodů
5" grafický

Podsvícení LCD

Ano

Přizpůsobitelné funkční tlačítko

20

Tlačítko stránkování

1 (přepnutí)

Strany pro vlastní značení

2 strany

Připojení vstupu/výstupu (rozhraní)

Speciální RJ11 x 2
(signál USB)

Napájení z hostitelského telefonu
Rozšiřující modul s vlastním napájením
Instalace

Napájecí adaptér

Ano

PoE

Není podporováno

Napájecí adaptér

Není podporováno

Stojan na stůl

3 polohy (30°/45°/60°)

Upevnění na stěnu

Ano (je součástí)

Maximální počet rozšíření

Max. 5 jednotek

Rozměry (ŠxHxV) (mm)

110 x 176 x 121 (30°)
110 x 176 x 153 (45°)
110 x 175 x 177 (60°)

Řada stolních SIP
telefonů KX-HDV
KX-HDV130

KX-HDV330
KX-HDV230

KX-HDV430

KX-HDV20

Řada stolních SIP telefonů
KX-HDV430
KX-HDV (podrobně)
Funkce telefonu
LCD displej

4,3" dotykový TFT LCD panel
24 funkčních tlačítek
s volitelným popisem*1

Přizpůsobitelná funkční tlačítka
Anonymní volání (CLIR), odmítnutí anonymního volání

Ano

Předání hovoru, přidržení hovoru, přepojování hovorů, čekání hovorů

Ano

Identifikace volajícího (CLIP, CNIP), blokace identifikace volajícího

Ano

Rozlišovací vyzvánění

Ano

Funkce „Nerušit“

Ano

Výběr vyzvánění

Ano

Místní telefonní seznam

Až 2500 čísel (500 položek x 5 čísel)

Vzdálený telefonní seznam LDAP/XML
Seznamy zakázaných čísel

Ano
Až 30 seznamů

Vestavěné rozhraní Bluetooth

Ano

®

Funkce IP
Účty SIP

16

Verze IP

IPv4, IPv6

NAT Traversal [STUN I Rport [RFC3581] I Port Punching

Ano

Vestavěný webový server

Ano

QoS [Layer 3 ToS DSCP I 802.1p I Q tagging [VLAN]

Ano

Audio funkce
Hlas v rozlišení HD

Ano

Širokopásmový kodek

G.722

Úzkopásmový kodek

G.711 a-law, G.711 μ-law, G.729a

DTMF

In band, Out band (RFC 2833), SIP INFO

Plně duplexní sluchátko

Ano

AEC / PLC

Ano

Kompatibilní se softwarem BroadSoft*2

Ano

Rozhraní
Ethernetový port

2 x 10/100/1000 Mbps

Obrazové funkce
Kodek videa

H.264

Formát videohovoru

QCIF, QVGA, CIF, VGA, 720p

Volba snímkové frekvence

až 30 snímků/s

Možnost propojení s IP kamerou*

3

Ano

*1 Až 224 tlačítek s volitelným modulem rozšíření. *2 Základní funkce volání, displej zmeškaných hovorů, konference pro N účastníků,
optická signalizace, klientské centrum, oznámení o parkování hovorů, volání kliknutím, synchronizace funkčních tlačítek, vzhled sdíleného
hovoru, software BroadSoft Xsi, BroadSoft Presence, BroadSoft Xsi Phonebook. *3 Pouze modely IP kamery Panasonic KX-NTV150 a KX-NTV160.

KX-HDV330

KX-HDV230

KX-HDV130

Barevný dotykový 4,3" LCD displej
s podsvícením

2,3" hlavní LCD displej a 5" LCD displej s
volitelným popisem

2,3" LCD displej

24 funkčních tlačítek s volitelným popisem*1

12 funkčních tlačítek s volitelným popisem*1

–

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Až 2500 čísel (500 položek x 5 čísel)

Až 500 čísel

Až 500 čísel

Ano

Ano

Ano

Až 30 seznamů

Až 30 seznamů

Až 30 seznamů

Ano

–

–

12

6

2

IPv4, IPv6

IPv4, IPv6

IPv4, IPv6

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

–

Ano

Ano

Ano

G.722

G.722

G.722

G.711 a-law, G.711 μ-law, G.729a

G.711 a-law, G.711 μ-law, G.729a

G.711 a-law, G.711 μ-law, G.729a

In band, Out band (RFC 2833), SIP INFO In band, Out band (RFC 2833), SIP INFO In band, Out band (RFC 2833), SIP INFO
Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

–

Ano

Ano

Ano

2 x 10/100/1000 Base-T

2 x 10/100/1000 Base-T

2 x 10/100 Base-T

KX-HDV20

Doplňkový rozšiřující LCD
modul (DSS)
Hardwarová
LED tlačítka

Monochromatický grafický displej s rozlišením 160 x 384 bodů a LED
podsvícením (volitelný popis pro 20 flexibilních funkčních tlačítek)
20 flexibilních funkčních LED tlačítek (červená / modrá)
20 flexibilních funkčních LED tlačítek (1 x přepínání stránek pro displej s volitelným popisem)

Rozhraní ovládání 2 x USB signál na RJ11 (6P6C) (jeden vstupní, druhý výstupní)
Napájecí zdroj

Z hostitelského telefonu (HDV230/HDV330/HDV430)

Chcete se dozvědět více o řadě stolních
SIP telefonů KX-HDV?
Volejte: +42 (0) 296 180 130

1_00113959–FEB2016_CZ_V2

Podrobné informace najdete na
business.panasonic.eu

Vyhrazujeme si právo provádět důvodné změny modelů, rozměrů a barev, stejně jako změny,
které zajistí, že naše výrobky budou v souladu s moderními technologiemi a výrobou.
Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika
Palac Karlin, Thamova 289/13
186 00 Prague 8
Czech Republic
+42 (0) 236032511

