
KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. 
REDUKCJA KOSZTÓW WDROŻENIA.
BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC     
KX-TGP600
Gdy trzeba bezwzględnie zapewnić wysoką jakość przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów, 
idealnym narzędziem do komunikacji biznesowej będzie nowy, bezprzewodowy system 
telefoniczny Smart IP KX-TGP600 firmy Panasonic. Jest to kompletne rozwiązanie mobilnej 
komunikacji, oferujące w bardzo przystępnej cenie łatwą instalację, elastyczność i 
niezawodność, z których słynie technologia SIP firmy Panasonic.

Dostępnych jest wiele opcjonalnych telefonów zgodnych z systemem telefonicznym KX-TGP600. 
Warto tu wymienić telefon bezprzewodowy DECT KX-TPA60 z kolorowym, podświetlanym 
wyświetlaczem LCD o przekątnej 1,8 cala, zapewniający jakość dźwięku w szerokopasmowej 
technologii HD (G.722) oraz wyposażony w książkę telefoniczną o pojemności 500 numerów.

Kluczowe funkcje

• Obsługa ośmiu telefonów bezprzewodowych DECT i równoległych linii zewnętrznych
• Obsługa VoIP
• Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala
• Funkcja redukcji szumów
• Niższy całkowity koszt użytkowania
• Tryb ekologiczny
• Obsługa wielu typów telefonów Panasonic, zwiększenie zasięgu poprzez regeneratory
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW

KX-TPA65

KX-UDT121

KX-UDT131

- Poszczególne modele mogą być dostępne tylko w niektórych 

krajach.

- Zaprezentowane zdjęcia produktów stanowią połączenie 

kilku obrazów.

- Podane wymiary i waga są orientacyjne.

- Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 

powiadomienia.

- Możliwości eksportu produktów mogą być ograniczone 

przepisami.

Znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe:

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.

FUNKCJA                                                                                                              KX-TGP600

Obsługa VoIP  

 IETF SIP wersja 2 (RFC3261 i towarzyszące specyfikacje RFC) Tak

 BroadWorks Tak

 Asterisk Tak

Kodek głosu  

 Szerokopasmowy G.722/G.722.2 (AMR-WB)

 Wąskopasmowy G.711a-law/G.711μ-law/G.729a

Sieć  

 Port LAN Ethernet 10/100 base–T auto MDI/MDIX 1

 Tryb stosu IP IPv4, IPv6, podwójny IPv4/IPv6

Zabezpieczenia  

 Secure RTP Tak

 SIPS/SIP–TLS Tak

Udostępnianie  

 HTTP/HTTPS/FTP/TFTP oraz lokalna/zdalna konfiguracja przez 
WWW

Tak

 Wyłączanie funkcji udostępniania przy dostępie lokalnym Tak

Obsługa QoS  

 DSCP Tak

 IEEE 802.1q Tak

 TOS Tak

Przyciski i kontrolki  

 Kontrolka stanu (jednostka bazowa) Sygnalizacja diodą LED

 Wyświetlacz LCD (jednostka bazowa / dołączony telefon KX–TPA60) Brak / kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala

System radiowy  

 Interfejs bezprzewodowy DECT

 EU–DECT 1,88 GHz–1,90 GHz Tak

Funkcje telefoniczne  

 Wiele telefonów Maksymalnie 8

 Wiele linii Maksymalnie 8

 Równoczesne połączenia głosowe
Wąskopasmowe: 8 rozmów + 2 konferencje

Szerokopasmowe: 4 rozmowy + 2 konferencje

 Wybór telefonu do przyjmowania połączeń Tak

 Wybór telefonu i numeru do wykonywania połączeń Tak

 Ponowne wybieranie numeru Tak

 Nie przeszkadzać Tak

 Połączenia anonimowe (CLIR) Tak

 Odrzucanie połączeń anonimowych Tak

 ID dzwoniącego (CLIP, CNIP) Tak

 Wybieranie DTMF podczas połączenia Tak

 Konferencje między trzema rozmówcami Tak

 Przekierowywanie połączeń Tak

 Zawieszanie połączeń Tak

 Przekazywanie połączeń (bezwarunkowe/zajętość/brak odpowiedzi) Tak

 Połączenia oczekujące Tak

 Książka telefoniczna (KX–TPA60) Maksymalnie 500

 Rejestr połączeń (przychodzące/wychodzące/nieodebrane) 
(KX–TPA60)

20/20/nie (ujęte w rejestrze połączeń przychodzących)

 Dzwonienie dystynktywne Tak

 Wybór dzwonka Tak

Inne  

Zasilanie  

 Jednostka bazowa Zasilacz, PoE (IEEE 802.3af)

 Ładowarka Zasilacz

Pobór mocy  

 Jednostka bazowa
Czuwanie: 2,3 W (w przypadku podłączenia do sieci LAN przez interfejs 100Base-TX)

Rozmowa: 2,5 W, maks.: 2,6 W (podczas 10 jednoczesnych rozmów)

 Ładowarka Maks. 1,6 W

Akumulator (dołączony telefon KX–TPA60) Czas czuwania: do 200 godzin, czas rozmów: do 11 godzin

Warunki pracy 0˚C–40˚C, wilgotność względna 20%–80% (bez kondensacji)

Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm)  

 Jednostka bazowa Ok. 118,7 x 45,0 x 88,1

 Dołączony telefon KX–TPA60 Ok. 47,8 x 25,5 x 153,2

 Podstawka ładująca do telefonu KX–TPA60 Ok. 71,6 x 75,4 x 42,9

Zawartość opakowania
Jednostka bazowa x 1, telefon (KX-TPA60) x 1, zasilacz x 2

Akumulator (Ni-MH AAA) x 2, podstawka ładująca x 1
Kabel x 1, klips na pasek x 1, wkręt do wieszania na ścianie x 2
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