WYSOKA JAKOŚĆ KOMUNIKACJI.
ELEGANCKI KSZTAŁT.
TELEFON BIURKOWY IP KX-HDV130

KX-HDV130
ELASTYCZNE FUNKCJE
DLA FIRM DBAJĄCYCH O KOSZTY
2-liniowy telefon IP
Wyświetlacz LCD 2,3 cala
Szerokopasmowy dźwięk HD
System głośnomówiący
z pełnym dupleksem
Obsługa funkcji komunikacji
zintegrowanej, w tym
BroadSoft UC-ONE, uaCTSA
2 konta SIP
2 porty sieci LAN

Telefon biurkowy IP Panasonic KX-HDV130
idealnie równoważy niski koszt z wysoką jakością,
oferując przy tym całą gamę przydatnych funkcji.
Model KX-HDV130 stworzono z myślą o klientach
biznesowych, którzy przy ograniczonym budżecie
potrzebują rozwiązań zapewniających niezbędną
w firmie niezawodność i elastyczność.
Profesjonalna jakość komunikacji stała
się teraz wyjątkowo dostępna.

ŁATWA INSTALACJA
I UTRZYMANIE
Każdy przedsiębiorca dobrze wie, że sam zakup
telefonu to tylko część kosztów. Model KX-HDV130
zapewnia długoterminowe oszczędności dzięki
łatwej instalacji, eksploatacji i konserwacji.
Użytkownicy docenią błyskawiczne uruchomienie
nowego telefonu, a jego wyjątkowa niezawodność
przekłada się na minimalizację kosztów
utrzymania. Koszty dodatkowo zmniejsza
minimalny pobór energii w trybie gotowości.

ELEGANCKI WYGLĄD DO
WSZYSTKICH ŚRODOWISK
BIZNESOWYCH
PŁASKA I SMUKŁA KONSTRUKCJA
Dzięki płaskiej i smukłej konstrukcji telefon KX-HDV130
idealnie pasuje na większości biurek. Aby zapewnić
maksymalną wygodę użytkowania, 10 przycisków
numerycznych telefonu jest wklęsłych, a sam telefon
można ustawić pod kątem 30° lub 45°.

GŁOS W JAKOŚCI HD
Aby zapewnić wysoką jakość komunikacji niezbędną dla
biznesu, w sprzęcie i oprogramowaniu telefonu KX-HDV130
zastosowano szereg funkcji HD SONIC, takich jak pełny
dupleks, akustyczny pełny dupleks, tłumienie pogłosu
i korygowanie utraty pakietów. Pozwala to uzyskać najlepszą
jakość głosu i wydajność komunikacji szerokopasmowej.

PRZYCISKI LINII I PRZYCISKI
PROGRAMOWANE
Na panelu operacyjnym dostępne są dwa przyciski linii oraz
przyciski programowane. Użytkownicy mogą przypisywać
do przycisków wybrane funkcje, aby korzystać z nich
szybciej i wygodniej.

WYŚWIETLACZ LCD 2,3 CALA
Duży wyświetlacz o przekątnej 2,3 cala i rozdzielczości 132
x 64 piksele prezentuje informacje w czterech wierszach.
Panel LCD wyświetlacza telefonu KX-HDV130 jest podświetlany,
co zwiększa wygodę obsługi.

KX-HDV130 Z BLISKA
FUNKCJE TELEFONU
• Połączenia anonimowe (CLIR), odrzucanie połączeń anonimowych
• Przekazywanie połączeń, zawieszanie połączeń, przekierowywanie
połączeń, połączenia oczekujące
• ID dzwoniącego (CLIP, CNIP), blokowanie ID dzwoniącego
• Dzwonienie dystynktywne
• Nie przeszkadzać
• Wybór dzwonka
• Lokalna książka telefoniczna (do 500 numerów)
• Zdalna książka telefoniczna LDAP/XML
• Listy blokowanych numerów (do 30 list)

FUNKCJE IP
• 2 konta SIP
• Wersja protokołu IP: IPv4, IPv6
• Przechodzenie NAT (protokół STUN/Rport (RFC3581)/
Port Punching/ICE)
• Wbudowany serwer WWW

FUNKCJE AUDIO
•
•
•
•
•

Głos HD
Kodek szerokopasmowy: G.722
Kodek wąskopasmowy: G.711a-law, G.711μ-law, G.729a
DTMF: w paśmie, poza pasmem (RFC2833), SIP INFO
System głośnomówiący (pełen dupleks)

KOMPATYBILNOŚĆ Z PRODUKTAMI BROADSOFT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podstawowa funkcja obsługi połączeń
Wyświetlanie nieodebranych połączeń
Konferencje między dowolną liczbą rozmówców
Pole lampki zajętości (BLF)
Telecentrum
Powiadomienie o parkowaniu połączenia
Nawiązywanie połączenia kliknięciem
Synchronizacja przycisków funkcyjnych
Wspólny wygląd połączenia (SCA)
BroadSoft Xsi
BroadSoft Presence
Książka telefoniczna BroadSoft Xsi

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O TELEFONIE KX-HDV130?
Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Panasonic,
aby uzyskać pełne informacje
business.panasonic.eu
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian w modelach, wymiarach i kolorach oraz do wprowadzania innych modyfikacji mających na celu dalsze doskonalenie naszych produktów.
Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Dział rozwiązań komunikacyjnych
Firmy Panasonic. Willoughby Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8FP
Wielka Brytania
+44 (0)207 022 6530

