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Panasonic KX-NT560

Producent Panasonic

Ilość linii 1

Ilość portów LAN 1

Obsługiwane kodeki

• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka10ms

• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps

• G.722 - 48/56/64 Kbps

Oferujące wiele funkcji telefony IP z serii KX-NT500 są zadziwiająco proste w obsłudze. Każdy telefon ma duży wyświetlacz

alfanumeryczny, wbudowany moduł Bluetooth obsługujący bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, przycisk łatwej nawigacji oraz

drugi port IP, który pozwala ograniczyć ilość używanych kabli.

Wysoka jakość (HD) dźwięku

Terminale IP z serii KX-NT500 oferują najlepszą w swojej klasie jakość dźwięku, która pozwala ograniczyć konieczność powtarzania

rozmów i problemów z usłyszeniem rozmówcy. Wszystkie urządzenia z serii KX-NT5xxx oferują w standardzie szerokopasmową

transmisję dźwięku o jakości HD, obsługują również kodery-dekodery G.722, G.711, G.726 i G.729a. Dzięki udoskonalonej

technologii eliminowania pogłosu oraz rozbudowanej komorze akustycznej terminale IP z serii KX-NT5xx gwarantują doskonałą

jakość dźwięku niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta ze słuchawki, systemu głośnomówiącego, czy opcjonalnego zestawu

słuchawkowego. Wszystkie urządzenia z tej serii są wyposażone w słuchawki zgodne z technologią szerokopasmowej transmisji

danych i zestawami dla osób słabo słyszących, a także w wysokiej jakości głośniki i mikrofony.

Wyświetlacz LCD

Duży i przejrzysty wyświetlacz LCD z intuicyjnym interfejsem użytkownika umożliwia szybki dostęp do książek telefonicznych oraz

różnych funkcji.

Elektroniczny podnośnik słuchawki do zestawów bezprzewodowych (EHS)

Wbudowany port elektronicznego podnośnika słuchawki do zestawów bezprzewodowych (zgodny z rozwiązaniami firmy

Plantronics) umożliwia połączenie terminali IP z serii KX-NT500 z zestawami słuchawkowymi DECT firmy Plantronics. Gwarantuje

to mobilność i wygodę — użytkownicy mogą się swobodnie poruszać i nie są ograniczeni przez kable ani słuchawki. Telefon

KX-NT560 obsługuje też zestawy słuchawkowe Bluetooth®.

Brak papierowych etykiet (samodzielne dodawanie opisów) — klawisz funkcyjny Desi-less

Możliwość wyświetlania 8 programowanych klawiszy funkcyjnych oraz zarejestrowania do 24 numerów. Dzięki możliwości

wyświetlania numerów na ekranie papierowa etykietka staje się zbędna. (dotyczy tylko modelu KX-NT560)

Przyjazny dla środowiska

Obniżone wydatki na prąd dzięki małemu zużyciu energii i zaawansowanemu trybowi gotowości ECO
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Funkcje podstawowe telefonu:

 

● Wbudowane 4 przyciski funkcyjne

● Wbudowany przycisk nawigacyjny

● Sygnalizacja wiadomości/dzwonka

● Haczyk do odwieszenia słuchawki

● Dwa kąty ułożenia telefonu (niski, wysoki)

● Funkcja blokady wyświetlacza oraz telefonu

● Wyświetlanie informacji o połączeniu przychodzacym

● Połączenia interkomowe lokalne lub w ramach sieci

● Wskaźnik wiadomości oczekującej

● Możliwość ustawienia różnych sygnałów dzwonienia dla różnych linii

● Funkcja oddzwaniania na zewnątrz

● Regulowane podświetlenie wyświetlacza (Automatyczny, włączony, wyłaczony)

● Regulowany kontrast wyświetlacza (4 poziomy)

● Regulowana głośność słuchawki (6 poziomów)

● Regulowana głośność słuchawki nagłownej (6 poziomów)

● Regulowana głośność systemu głośnomówiącego (8 poziomów)

● Regulowana głośność dzwonka (4 poziomy, wyłączony)

● Wbudowane wejście dla słuchawki nagłownej (2.5 mm)

● Funkcja zawieszania połączeń (HOLD)

● Funkcja przekazywania połączeń (TRANSFER)

● Funkcja przekierowania połączeń: gdy zajęty, gdy nie odbiera

● Funkcja trybu nie przeszkadzaj (DND)

● Tryb automatycznego odbioru połączenia (AUTO ANSWER)

● Klawisz szybkiego zestawienia konferencji

● Wspierana obsługa słuchawek Plantronics/Jabara

● Aktualizacja oprogramowania bezpośrednio z serwera

● Obsługiwanie połączeń w trybie peer-to-peer (p2p)

● Obsługa IPv4

● Obsługa IPv6

● Wbudowany klient DHCP

● Sygnalizacja MGCP

● Obsługiane kodeki: G.711, G.722, G.726, G.729a

● Obsługa MRG (Media Relay Gateway)

● Funkcjonalność pracy jako aparat wyniesiony do innej lokalizacji (nie wymaga użycia połaczenia VPN)

● QoS (DiffServ)

● Obsługa VLAN

● Zabezpieczenie połaczenia VoIP

● Wbudowane narzędzie PING

● Obsługa automatycznego logowania do drugiej centrali

 

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-NT560_528_2.html
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