
KX-HDV130
ELASTYCZNE FUNKCJE DLA FIRM DBAJĄCYCH O KOSZTY
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.

Kluczowe funkcje

• 2-liniowy telefon SIP
• Szerokopasmowy dźwięk HD
• System głośnomówiący z pełnym dupleksem
• Obsługa funkcji komunikacji zintegrowanej, w tym BroadSoft UC-ONE/ uaCSTA
• 2 konta SIP
• 2 porty sieci LAN
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KX-HDV130 (wyświetlacz)

KX-HDV130 (biały)

KX-HDV130 (czarny)

* Powyższe zdjęcia przedstawiają wersję NE. Dostępna jest także 

wersja X, w której piktogramy zastąpiono znakami.

FUNKCJE                                                                                                              KX-HDV130

Wyświetlacz LCD (główny) 132x64 pikseli, 2,3 cala, graficzny

Panel dotykowy Nie

Etykietowany wyświetlacz LCD Nie

Podświetlenie wyświetlacza LCD Tak

Strony etykietowane Nie

Sygnalizacja diodą LED  

 Sygnalizacja oczekującej wiadomości i dzwonka 1 kolor (niebieski)

 Sygnalizacja wybranej funkcji i linii 2 kolory (niebieski/czerwony)

PRZYCISKI  

 Przyciski programowe 3

 Sygnalizacja wybranej funkcji i linii 2

 Przycisk strony Nie

 Przyciski nawigacyjne 5 (góra/dół/lewo/prawo/Enter)

 Przyciski 09, * ,# Tak

 Przycisk głośności Tak (– / +)

 Przyciski funkcji
8 (anulowanie, konferencja, przekierowanie, zawieszenie/wiadomość, ponowne wybieranie, wyciszenie/automatyczna 

odpowiedź, tryb głośnomówiący, zestaw słuchawkowy)

Interfejs sieciowy 2 x RJ45 10/100 base-T (Auto/100MB-FULL/100MB-HALF/10MB-FULL/ 10MB-HALF) Auto MDI/MDIX

Słuchawka Pełny dupleks szerokopasmowy, kompatybilność z aparatami słuchowymi

Gniazdo zestawu słuchawkowego Tak, pełny dupleks (wtyk RJ9)

EHS (gniazdo sterowania) Nie

EHS (gniazdo głosu) Nie

Wbudowany moduł Bluetooth Nie

Moduł rozszerzający (DSS) Brak obsługi

Moduł rozszerzający (DSS), maksimum Nie

Moduł rozszerzający (DSS), interfejs Nie

System głośnomówiący Tak, pełny dupleks szerokopasmowy (kompatybilny z IEEE 1329)

Interfejs USB Nie

Dźwięki dzwonka 32

Tryb ECO (szybkość sieci LAN: tylko 10 Mb/s; nie można używać drugiego portu) Tak

Zasilanie Zasilacz, PoE (IEEE 802.3af)

PoE Tak

PoE (moduł rozszerzający) -

Klasa PoE Klasa 1

Zasilacz Tak (opcjonalny) KX-A423

Instalacja  

 Stojak biurkowy (nachylony) 2 pozycje (30/45)

 Montaż na ścianie Tak (opcja)

Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm) Pozycja wyższa: 167 x 165 x 148 (bez słuchawki)

  Pozycja niższa: 167 x 173 x 115 (bez słuchawki)

Kolor Biały/Czarny

Elektroniczne określanie głośności  

 System głośnomówiący 8 poziomów

 Słuchawka 8 poziomów

 Dzwonek 8 poziomów + wyłączenie

 Kontrast wyświetlacza 6 poziomów

 Podświetlenie wyświetlacza 3 poziomy + wyłączenie

 Tryb podświetlenia wyświetlacza Włączone/Auto/Wyłączone

Kompatybilność z produktami BroadSoft  

 Podstawowa funkcja obsługi połączeń Tak

 Wyświetlanie nieodebranych połączeń Tak

 Konferencje między dowolną liczbą rozmówców Tak

 Pole lampki zajętości (BLF) Tak

 Telecentrum Tak

 Powiadomienie o parkowaniu połączenia Tak

 Nawiązywanie połączenia kliknięciem Tak

 Synchronizacja przycisków funkcyjnych Tak

 Wspólny wygląd połączenia (SCA) Tak

 BroadSoft Xsi Tak

 BroadSoft Presence Tak

 Książka telefoniczna BroadSoft Xsi Tak
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