TELEFONY CYFROWE PANASONIC
Z SERII KX-DT500
Oferowane przez nas innowacyjne telefony cyfrowe łączą w sobie rozbudowane funkcje, intuicyjne
technologie i przyjazny dla użytkownika interfejs, gwarantując najwyższy poziom użyteczności i
komfortu w warunkach biurowych.
System głośnomówiący działający w trybie pełnego dupleksu oraz zintegrowany port zestawu
słuchawkowego zapewniają doskonałą jakość dźwięku.
Te eleganckie i nowocześnie wyglądające urządzenia są dostępne w kolorze czarnym i białym, dzięki
czemu dobrze wkomponowują się w każdy wystrój biura. Elementy i funkcje zostały zaprojektowane w
ergonomiczny sposób, umożliwiając użytkownikom wydajną pracę na co dzień. Nasze telefony
sprawdzą się doskonale w różnych obszarach działania: od centrów kontaktowych i pokojów
hotelowych po zaawansowane zastosowania biurowe obejmujące użycie wielu zestawów
słuchawkowych (przewodowych i DECT) za pośrednictwem złącza EHS.

Wyświetlacz LCD
Duży, czytelny wyświetlacz LCD z intuicyjnym interfejsem użytkownika zapewnia szybki dostęp do
książek telefonicznych i innych funkcji.

Elektroniczny podnośnik słuchawki
Wbudowany elektroniczny podnośnik słuchawki (zgodny z rozwiązaniami firmy Plantronics)
umożliwia połączenie terminali cyfrowych KX-DT543/KX-DT546 z zestawami słuchawkowymi DECT
oferowanymi przez firmę Plantronics. Gwarantuje to dużą mobilność i wygodę: użytkownicy mogą
się swobodnie poruszać i nie są ograniczeni przez kable ani słuchawki.

TELEFONY Z TEJ SERII, POCZĄWSZY OD TELEFONÓW
STANDARDOWYCH PO TERMINALE DLA MENEDŻERÓW,
SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA BIUROWE.
Wyświetlacz

KX-DT546

KX-DT543

KX-DT521

Wyświetlacz LCD

Graficzny

Graficzny

Graficzny

Wielkość wyświetlacza LCD (liczba punktów w
poziomie i pionie)

242x109

242x55

60x18

Regulacja kontrastu wyświetlacza

4 poziomy

4 poziomy

4 poziomy

Podświetlenie wyświetlacza LCD

Tak

Tak

Tak

Opcje instalacji
Montaż na biurku (możliwość odchylania)

Tak (2 pozycje)

Tak (2 pozycje)

Nie

Montaż na ścianie

KX-A433 (opcja)

KX-A433 (opcja)

KX-A432 (opcja)

Uniesiony: 267 x 170 x 180 mm
Opuszczony: 267 x 187 x 155 mm

Uniesiony: 267 x 170 x 180 mm
Opuszczony: 267 x 187 x 155 mm

205 x 160 x 170 mm

Wymiary

Funkcje audio

Duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD

Głośność słuchawki i zestawu słuchawkowego

6 poziomów

6 poziomów

6 poziomów

Zgodność z technologią szerokopasmowej
transmisji danych i zestawami dla osób
słabosłyszących (HAC, Hearing Aid
Compatibility)

Zgodność z technologią szerokopasmowej
transmisji danych i zestawami dla osób
słabosłyszących (HAC, Hearing Aid
Compatibility)

Zgodność z technologią szerokopasmowej
transmisji danych i zestawami dla osób
słabosłyszących (HAC, Hearing Aid
Compatibility)

Tak (tryb pełnego dupleksu)

Tak (tryb pełnego dupleksu)

Tak (tryb pełnego dupleksu)

8 poziomów

8 poziomów

8 poziomów

Bluetooth (dla zestawu słuchawkowego)

Nie

Nie

Nie

Liczba dzwonków

30

30

30

Głośność dzwonka

4 poziomy + wyciszenie

4 poziomy + wyciszenie

4 poziomy + wyciszenie

Wtyczka audio jack 2,5 mm

Wtyczka audio jack 2,5 mm

Słuchawka
System głośnomówiący
Głośność systemu głośnomówiącego

Port zestawu słuchawkowego

Port sterujący elektronicznym podnośnikiem słuchawki
3,5 mm, zgodny z zestawem firmy Plantronics 3,5 mm, zgodny z zestawem firmy Plantronics
(EHS, Electronic Hook Switch)

Nie

Klawisze

Złącze EHS - dostępne w urządzeniach
KX-DT546 i KX-DT543

Klawisze programowe

4

4

Klawisze programowalne

24

24

Nie
8

Klawisze 0 9,*,#

Tak

Tak

Tak

Klawisz nawigacji i anulowania

Tak

Tak

Tak

Klawisz funkcyjny DESI-less (programowe klawisze
opisujące)

Nie

Nie

Nie

Automatyczne ponowne wybieranie

Tak

Tak

Nie

Monitor podniesionej słuchawki

Tak

Tak

Tak

Wyciszenie mikrofonu słuchawki i zestawu
słuchawkowego

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak (10 tytułów)

Tak (10 tytułów)

Nie

Cechy

Rejestr połączeń wychodzących i przychodzących
Melodia dzwonka

Złącza

Konsola DSS z 48 klawiszami dla użytkowników
pełniących funkcję operatorów

Konsola DSS (KX-DT590)

Tak

Tak

Nie

Rozszerzenia zewnętrzne

1 port XDP/DXDP

1 port XDP/DXDP

1 port DXDP

Konsola DSS

KX-DT590

Wyświetlacz LCD

Nie

Klawisze

48

Złącze

Port karty linii cyfrowej

Instalacja (1 pozycja)
Wymiary

Montaż na ścianie
Uniesiony: 137 x 161 x 135 mm, opuszczony: 137 x 183 x 114 mm
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania odpowiednich zmian w modelach, wymiarach i kolorach oraz do wprowadzania innych modyfikacji mających na celu
dalsze udoskonalanie naszych produktów.

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) - Jednostka biznesowa ds. systemów
komunikacji
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