
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

TELEFONY IP FIRMY PANASONIC 
Z SERII KX-NT500
SPRAWNE DZIAŁANIE I ATRAKCYJNY WYGLĄD: PANASONIC OFERUJE 
DUŻY WYBÓR ERGONOMICZNYCH TERMINALI IP DO PRAKTYCZNIE 
WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ. 
Profesjonalne telefony IP z serii KX-NT500 obejmującej terminale dla menedżerów i telefony 
standardowe. Telefony z tej serii gwarantują najwyższą jakość dźwięku dzięki zastosowaniu we 
wszystkich modelach technologii HD oraz łatwemu dostępowi do zaawansowanych funkcji i 
aplikacji wspomagających. Eleganckie, nowocześnie wyglądające urządzenia są dostępne w 
kolorach czarnym i białym, dzięki czemu dobrze wkomponowują się w każdy wystrój biura.

Mimo ogromnej liczby funkcji telefony IP z serii KX-NT500 są bardzo proste w użyciu. Urządzenia 
wyposażono w duże wyświetlacze alfanumeryczne, wbudowany moduł Bluetooth (*1) 
pozwalający na korzystanie ze słuchawek bezprzewodowych, przycisk prostej nawigacji oraz 
drugi port sieci IP, który zmniejsza liczbę kabli i bałagan na biurku.

http://business.panasonic.pl/rozwiazania-komunikacyjne/
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TA SERIA SKŁADAJĄCA SIĘ Z TELEFONÓW 
STANDARDOWYCH I BIUROWYCH ORAZ TERMINALI DLA 
MENEDŻERÓW SPEŁNI WSZYSTKIE WYMAGANIA W 
ŚRODOWISKU BIUROWYM.

KX-NT560 - menedżerski telefon IP

KX-NT546 - standardowy telefon IP z 6-

wierszowym wyświetlaczem

KX-NT543 - standardowy telefon IP z 3-

wierszowym wyświetlaczem

Wyświetlacze KX-NT560 KX-NT546 KX-NT543

Wyświetlacze LCD Graficzny o przekątnej 4,4 cala Graficzny Graficzny

Wielkość wyświetlacza LCD (liczba punktów w poziomie i 
pionie)

242 × 218 242 × 109 242 × 55

Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD 4 poziomy 4 poziomy 4 poziomy

Podświetlenie wyświetlacza LCD Wł./Auto/Wył. Wł./Auto/Wył. Wł./Auto/Wył.

Opcje instalacji    

Montaż na biurku (możliwość odchylania) Tak (2 pozycje) Tak (2 pozycje) Tak (2 pozycje)

Montaż na ścianie KX-A433 (opcjonalnie) KX-A433 (opcjonalnie) KX-A433 (opcjonalnie)

Zasilanie KX-A239 (opcja) KX-A239 (opcja) KX-A239 (opcja)

Połączenia sieciowe    

Porty Ethernet 2 × 10/100/1000 (Gb) 2 × 10/100 2 × 10/100

Obsługa protokołu Power over Ethernet (PoE) Tak Tak Tak

Bluetooth Tak (wbudowany) Nie Nie

Funkcje audio    

Głośność słuchawki i zestawu słuchawkowego 6 poziomów 6 poziomów 6 poziomów

Telefon
Zgodność z technologią szerokopasmowej 
transmisji danych oraz zestawami dla osób 

słabosłyszących (HAC, Hearing Aid Compatibility)

Zgodność z technologią szerokopasmowej 
transmisji danych oraz zestawami dla osób 

słabosłyszących (HAC, Hearing Aid Compatibility)

Zgodność z technologią szerokopasmowej 
transmisji danych oraz zestawami dla osób 

słabosłyszących (HAC, Hearing Aid Compatibility)

System głośnomówiący Tak (tryb pełnego dupleksu) Tak Tak

Głośność systemu głośnomówiącego 8 poziomów 8 poziomów 8 poziomów

Bluetooth (dla zestawu słuchawkowego) Tak Nie Nie

Liczba dzwonków 30  

Głośność dzwonka 4 poziomy + wyłączenie 4 poziomy + wyłączenie 4 poziomy + wyłączenie

Port zestawu słuchawkowego Gniazdo audio jack 2,5 mm Gniazdo audio jack 2,5 mm Gniazdo audio jack 2,5 mm

Port sterujący elektronicznym podnośnikiem słuchawki 3,5 mm, zgodny z zestawem firmy Plantronics 3,5 mm, zgodny z zestawem firmy Plantronics 3,5 mm, zgodny z zestawem firmy Plantronics

Kodek audio G.711, G.722, G.726, G.729a G.711, G.722, G.726, G.729a G.711, G.722, G.726, G.729a

Klawisze    

Klawisze programowe 4 4 4

Klawisze programowalne 24 (3 strony, każda po 8 klawiszy) 24 24

Przyciski 0–9, *, # Tak Tak Tak

Klawisz nawigacji i anulowania Tak Tak Tak

Funkcje    

Klawisz funkcyjny DesiLess Tak Nie Nie

Automatyczne ponowne wybieranie Tak*1 Tak*1 Tak*1

Monitor podniesionej słuchawki Tak Tak Tak

Wyciszenie mikrofonu słuchawki i zestawu słuchawkowego Tak Tak Tak

Wyciszenie mikrofonu systemu głośnomówiącego Tak Tak Tak

Książka telefoniczna Tak Tak Tak

Rejestr połączeń wychodzących i przychodzących Tak Tak Tak

Melodia dzwonka Tak Tak Tak

Tryb ekologiczny Tak Nie Nie

Połączenia sieciowe    

Porty Ethernet 2 × 10/100/1000 (Gb) 2 × 10/100 2 × 10/100

Obsługa protokołu Power over Ethernet (PoE) Tak Tak Tak

Bluetooth Tak (wbudowany) Nie Nie

Przesyłanie oprogramowania sprzętowego Tak Tak Tak

Połączenie peer to peer Tak Tak Tak

VLAN Tak Tak Tak

QoS (architektura usług zróżnicowanych) Tak*2 Tak*2 Tak*2

Klient DHCP Tak Tak Tak

Zabezpieczenia VoIP Tak Tak Tak

Transmisja ping Tak Tak Tak

Elastyczność portu IP Tak Tak Tak

Przekierowanie do pomocniczego systemu PBX Tak Tak Tak

Protokół STUN (Simple Traversal of UDP over NAT) Nie Nie Nie

Aplikacje XML Nie Nie Nie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian w modelach, wymiarach i kolorach oraz do wprowadzania innych modyfikacji mających na celu 
dalsze doskonalenie naszych produktów.
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