
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

KX-HDV330
KOMUNIKACJA BIZNESOWA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Nowy Panasonic KX-HDV330 zapewnia wyjątkową jakość w przystępnej cenie. Ma dodatkowe 
funkcje, takie jak kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD, wbudowany moduł Bluetooth®, 24 
programowalne klawisze funkcyjne oraz możliwość podłączenia nawet 12 linii SIP. Dzięki 
niewielkim wymaganiom w zakresie konserwacji, łatwej instalacji i długoterminowej 
niezawodności model KX-HDV330 jest przełomowym i jednocześnie ekonomicznym 
rozwiązaniem dla firm każdej wielkości.

Główne cechy

Kolorowy panel dotykowy TFT LCD o przekątnej 4,3 cala

Wbudowany moduł Bluetooth®

12-liniowy telefon SIP

24 programowalne przyciski funkcyjne z możliwością rozbudowy do 224 przycisków

Telefon z głośnikiem i pełnym dupleksem oraz technologią HD SONIC

Obsługa funkcji komunikacji zintegrowanej, w tym BroadSoft 
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KX-HDV330 z kolorowym wyświetlaczem LCD

Moduł rozszerzający KX-HDV20 

KX-HDV330 z opcjonalnym modułem 

rozszerzającym KX-HDV20 (biały)

 

- Niektóre modele są dostępne tylko w wybranych krajach. 

- Zaprezentowane zdjęcia produktów stanowią połączenie kilku 

obrazów. 

- Podane wymiary i masy 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.

FUNKCJE KX-HDV330

Wyświetlacz LCD Kolorowy panel dotykowy TFT o przekątnej 4,3 cala

Panel dotykowy Tak

Podświetlenie wyświetlacza LCD Tak

Liczba linii SIP 12

Automatyczne oznaczanie stron 3 strony

wbudowana kamera -

Komunikacja wideo -

Sygnalizacja diodą LED  

Sygnalizacja oczekującej wiadomości, dzwonka i 
nieodebranego połączenia

1 kolor (niebieski)

Sygnalizacja wybranej funkcji i linii Brak (wyświetlacz w głównym panelu LCD)

PRZYCISKI  

Klawisz programowy Brak (panel dotykowy na wyświetlaczu LCD)

Sygnalizacja wybranej funkcji i linii Brak (panel dotykowy na wyświetlaczu LCD)

Przycisk strony -

Przyciski nawigacyjne -

Klawisze 09,*,# Tak

Przycisk głośności Tak (– / +)

Przyciski funkcji
11 (menu, ekran główny, anulowanie, konferencja, przekierowanie, zawieszenie, ponowne wybieranie, wiadomość, wyciszenie/automatyczna odpowiedź, 

tryb głośnomówiący, zestaw słuchawkowy)

INTERFEJSY  

Interfejsy sieciowe 2 × RJ45 10/100 base-T (Auto/100 MB-FULL/100 MB-HALF/10 MB-FULL/10 MB-HALF) Auto MDI/MDIX

Telefon Pełny dupleks/transmisja szerokopasmowa

Gniazdo zestawu słuchawkowego Tak (gniazdo RJ9) słuchawki przewodowe i sygnał głosowy EHS

EHS (gniazdo sterowania) Gniazdo 3,5 mm

EHS (gniazdo głosu) Zestaw słuchawkowy

Wbudowany moduł Bluetooth Tak, klasa 2 BTv2.1+EDR (HSP) TBD

Moduł rozszerzający (DSS) KX-HDV20 (opcja)

Moduł rozszerzający (DSS), maksimum 5

Moduł rozszerzający (DSS), interfejs Specjalne RJ11 (sygnał USB)

Tryb głośnomówiący Tak (tryb pełnego dupleksu)

Interfejs USB -

Dźwięki dzwonka 32

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

Zasilanie PoE (IEEE 802.3af), zasilacz (opcja)

PoE (moduł rozszerzający) -

Klasa PoE Klasa 3

INSTALACJA  

Stojak biurkowy (nachylony) 2 pozycje (45/60 stopni)

Montaż na ścianie Tak

Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm) Pozycja wyższa: 195 × 184 × 188: pozycja niższa: 195 x 190 x 209

Kolor Biały/czarny

ZASILANIE, GŁOŚNOŚĆ I PANEL LCD — SPECYFIKACJE  

System głośnomówiący 8 poziomów

Telefon 8 poziomów

Dzwonek 8 poziomów + wyłączenie

Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD -

Podświetlenie wyświetlacza LCD Aktywne: 8 poziomów, nieaktywne: Niski/wył.

Tryb podświetlenia wyświetlacza 10 s / 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 min Zawsze wł.

KOMPATYBILNOŚĆ Z PRODUKTAMI BROADSOFT  

Podstawowa funkcja obsługi połączeń Tak

Wyświetlanie nieodebranych połączeń Tak

Wielokierunkowa konferencja 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

Panasonic System Communications Company Europe, oddział Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy.

http://business.panasonic.pl/rozwiazania-komunikacyjne
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