Telefon systemowy IP
KX-NT680
KX-NT630

ZAPROJEKTOWANY
DO INTUICYJNEJ
KOMUNIKACJI
Z myślą o nieustannie zmieniającym się świecie
biznesu, firma Panasonic tworzy nowe urządzenia
komunikacyjne gotowe na przyszłe wyzwania. Wyraźny,
kolorowy ekran LCD, dźwięk wysokiej jakości oraz
udoskonalony interfejs użytkownika to nasza odpowiedź
na wymagania użytkowników.

KX-NT680 Kolorowy ekran LCD
INTUICYJNA OBSŁUGA
Czytelne wyświetlanie wszystkich informacji nie jest łatwe. Niezwykle intuicyjny
w obsłudze, kolorowy ekran LCD zapewnia szczegółowość oraz umożliwia
zrozumiałe prezentowanie informacji za pomocą kolorów lub ikon.

MOŻLIWOŚĆ
DOSTOSOWANIA
Model KX-NT680 umożliwia zaimportowanie plik obrazu w
celu jego wyświetlenia na ekranie LCD. Możliwość personalizowania ekranu LCD ułatwia wyświetlanie oznaczenia
marki lub informacji firmowych w całej organizacji.
Użytkownik ma ciągły dostęp do wyświetlanych informacji.
Informacje o
wydarzeniach

RINGER ADJUSTMENT
REGULACJA
DZWONKA

REJESTR
INCOMING
POŁĄCZEŃ
PRZYCHOCALL LOG
DZĄCYCH

REJESTR
OUTGOING
POŁĄCZEŃ
WYCHODZĄCALL
LOG
CYCH

Użyj kodu QR, aby uzyskać
szczegółowe informacje.

EXTENSION
KATALOG
NUMERÓWDIRECTORY
WEWNĘTRZNYCH

*W przypadku wyświetlania obrazu lub kodu QR obraz może
nie być czytelny dla urządzenia odczytującego (w zależności
od wielkości kodu QR).

KX-NT630

Monochromatyczny
ekran LCD

*

Inne cechy modelu KX-NT680/KX-NT630

48 ELASTYCZNYCH
PRZYCISKÓW FUNKCJI*

OBSŁUGA
PROTOKOŁU
SRTP

Łatwiejsza obsługa często używanych numerów, funkcji i ustawień.
Dzięki użyciu różnych „ekranów” można zarejestrować łącznie 48 ustawień przycisków.

Komunikacje IP coraz częściej stają
się celami ataków. Obsługa protokołu
SRTP umożliwia szyfrowanie pakietów
komunikacyjnych i stworzenie
bezpiecznego i pewnego kanału
komunikacyjnego.

*Dotyczy tylko modelu KX-NT680. Model KX-NT630 obsługuje 6 przycisków oraz 4 strony, co daje łącznie 24 przyciski elastyczne.

12 przycisków × 4 strony*

(12 elastycznych
przycisków funkcji)

SCENTRALIZOWANE
ZARZĄDZANIE
Konfiguracja terminala jest trudna?
Nie z wbudowanym scentralizowanym zarządzaniem. Wszystkie
ustawienia można przesyłać sieciowo
i regulować zdalnie. Administratorzy
sieci komunikacyjnej mogą łatwo
włączać różne parametry.

(przełączanie stron przy użyciu 4 zakładek)

DANE TECHNICZNE
KX-NT680
Kolorowy
ekran LCD
Biały

Akcesoria opcjonalne
• Zasilacz AC: KX-A424
• Zestaw do montażu ściennego: KX-A435
Odpowiedni serwer komunikacyjny
• Seria KX-NSX, wersja 4.0 lub nowsza
• Seria KX-NS, wersja 7.0 lub nowsza
Cechy ekranu
• KX-NT680: Kolorowy ekran LCD TFT, 480 × 272 piksele
• KX-NT630: 6-wierszowy, monochromatyczny ekran LCD
z podświetleniem
• Możliwość dostosowania wyświetlania obrazów*

Czarny

KX-NT630

Monochromatyczny
ekran LCD
Biały

Czarny

Cechy telefonu
• 12 elastycznych przycisków funkcji × 4 strony (KX-NT680)
• 6 elastycznych przycisków funkcji × 4 strony (KX-NT630)
• Automatyczne oznaczanie elastycznych przycisków funkcji

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

DYSTRYBUCJA:

Interfejs
•
•
•
•
•

Ethernet (2 porty)
PoE (IEEE 802.3af)
Złącze słuchawkowe (gniazdo 2,5 mm)
Obsługa EHS*
Bluetooth® (wbudowany)*
Inne

• Środowisko pracy: 0˚C–40˚C
• Wymiary (W × D × H mm)**:
KX-NT680: 220 × 185 × 189 (położenie wysokie)
		 220 × 187 × 156 (położenie niskie)
KX-NT630: 205 × 185 × 189 (położenie wysokie)
		 205 × 187 × 156 (położenie niskie)
• Masa**:		 KX-NT680: 930 g, KX-NT630: 900 g
* Dotyczy tylko modelu KX-NT680. ** Wraz ze słuchawką.

Zwrot Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym
do firmy Bluetooth SIG, Inc., a firma Panasonic używa takich znaków na
podstawie licencji.
• Niektóre modele mogą być dostępne tylko w wybranych krajach.
• Przedstawione obrazy wyświetlacza urządzenia oraz oświetlenia
stanowią fotomontaż.
• Podane masy i wymiary są przybliżone.
• Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
• Produkty te mogą podlegać przepisom dotyczącym kontroli eksportu.
•

