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Panasonic KX-TGP600

Producent Panasonic

Ilość linii 8

Ilość portów WAN 1

Obsługiwane kodeki

• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps

• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka10ms

• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps

• G.722 - 48/56/64 Kbps

Obsługiwane protokoły • SIP - Session Initiation Protocol

Zarządzanie przez

• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

• TFTP - Trivial File Transfer Protocol

• klawiaturą telefonu

 

Panasonic KX-TGP600 to nowy bezprzewodowy telefon DECT IP. Telefon obs?uguje do 8 ró?nych kont SIP. Stacja
bazowa umo?liwia po??czenie do 8?miu s?uchawek KX-TPA60.

Cena obowi?zuje tylko stacj? bazow?. Zdj?cie jest pogl?dowe.

Komunikacja wysokiej jako?ci. Rozwi?zanie umo?liwiaj?ce obni?enie kosztów.

Obs?uga o?miu s?uchawek bezprzewodowych DECT
Równoczesne po??czenia g?osowe: w?skopasmowe 8 rozmów + 2 konferencje, szerokopasmowe 4 rozmowy + 2
konferencje
Obs?uga po??cze? VoIP
Kolorowy wy?wietlacz LCD o przek?tnej 1,8 cala
Funkcja redukcji szumów
Ni?szy ca?kowity koszt u?ytkowania
Tryb ekologiczny
Zgodno?? z wieloma telefonami oraz regeneratorem sygna?u firmy Panasonic w celu zwi?kszenia zasi?gu
Rozwi?zanie ?atwe do zarz?dzania
System telefoniczny KX-TGP600 jest niezwykle ?atwy do skonfigurowania i zarz?dzania. Funkcja udost?pniania
umo?liwia zdalne okre?lanie ustawie? konfiguracji oraz zarz?dzanie telefonami. U?ytkownicy mog? wybra? jedn? z
dwóch metod administracji — zarz?dzanie lokalne z poziomu jednostki bazowej lub zarz?dzanie za po?rednictwem
dostawcy us?ug.
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W pe?ni rozszerzalne rozwi?zanie
U?ytkownicy mog? pod??czy? do systemu do o?miu s?uchawek bezprzewodowych DECT. Mo?liwo?? u?ycia do o?miu
linii zewn?trznych SIP równocze?nie sprawia, ?e obs?uga klienta przebiega sprawniej, a koszt i nak?ad pracy zwi?zany z
instalacj? i zarz?dzaniem oddzielnymi liniami zewn?trznymi jest ca?kowicie wyeliminowany. System umo?liwia
u?ytkownikom tak?e posiadanie do o?miu ró?nych numerów telefonu.

Rozwi?zanie wysokiej jako?ci
Funkcja redukcji szumów eliminuje szum otoczenia i poprawia jako?? po??czenia za naci?ni?ciem przycisku. System
telefoniczny KX-TGP600 automatycznie ustawia optymalny poziom g?o?no?ci odbiornika, gdy u?ytkownik przemieszcza
si? mi?dzy obszarami o ró?nym nat??eniu d?wi?ku otoczenia.

Rozwi?zanie umo?liwiaj?ce obni?enie kosztów
Po??czenie jako?ci, niezawodno?ci, ?atwo?ci u?ycia i elastyczno?ci pozwala znacznie obni?y? ca?kowity koszt
u?ytkowania systemu telefonicznego KX-TGP600. Ponadto niski koszt pocz?tkowy sprawia, ?e system oferuje znacznie
wy?szy zwrot z inwestycji w okresie u?ytkowania technologii.

Stylowe rozwi?zanie specjalistyczne
Dost?pnych jest wiele telefonów zgodnych z systemem telefonicznym KX-TGP600. Nale?y do nich telefon
bezprzewodowy DECT KX-TPA60 wyposa?ony w kolorowy wy?wietlacz LCD o przek?tnej 1,8 cala z pod?wietleniem i
zapewniaj?cy jako?? d?wi?ku w szerokopasmowej technologii HD (G.722) oraz ksi??k? telefoniczn? o pojemno?ci 500
numerów telefonu oraz pami?? 20 ostatnio wybranych numerów telefonu. Dost?pny jest równie? bezprzewodowy telefon
biurkowy KX-TPA65 zapewniaj?cy wiele korzy?ci w porównaniu do „tradycyjnych” telefonów biurkowych, poniewa?
mo?liwo?ci komunikacji DECT oznaczaj?, ?e do instalacji systemu nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.

Zasi?g jednostki bazowej wynosi oko?o 300 m na zewn?trz i 50 m wewn?trz budynków, zale?nie od ?rodowiska. Ze
wzgl?du na to, ?e niektórzy u?ytkownicy wymagaj? wi?kszego zasi?gu, do systemu mo?na do??czy? opcjonalny
regenerator sygna?u, który umo?liwia zwi?kszenie rzeczywistego zasi?gu komunikacji maksymalnie do oko?o 200 m
wewn?trz budynków.

Zgodne telefony i regenerator sygna?u.

KX-TPA60
Telefon standardowy

KX-TPA65
Bezprzewodowy telefon biurkowy

KX-UDT121
Lekki i cienki telefon

KX-UDT131
Telefon wzmocniony

KX-A406
Regenerator sygna?u

Obs?uga VoIP
IETF SIP wersja 2 (RFC3261 i towarzysz?ce specyfikacje RFC): tak
BroadWorks: tak
Asterisk: tak
Kodek g?osu

Szerokopasmowy: G.722/G.722.2 (AMR-WB)   
W?skopasmowy: G.711a-law/G.711µ-law/G.729a
Sie?

Port LAN Ethernet 10/100 base-T auto MDI/MDIX: 1
Tryb stosu IP: IPv4, IPv6, podwójny IPv4/IPv6
Zabezpieczenia

Secure RTP: tak
SIPS/SIP-TLS: tak



Udost?pnianie

HTTP/HTTPS/FTP/TFTP oraz lokalna / zdalna konfiguracja przez WWW: tak
Wy??czanie funkcji udost?pniania przy dost?pie lokalnym
Obs?uga QoS

DSCP: tak
IEEE 802.1q: tak
TOS: tak
Przyciski i kontrolki

Kontrolka stanu (jednostka bazowa): sygnalizacja diod? LED
Wy?wietlacz LCD (jednostka bazowa / do??czony telefon KX-TPA60): brak / kolorowy wy?wietlacz LCD 1,8 cala
System radiowy

Interfejs bezprzewodowy: DECT
EU-DECT 1,88 GHz - 1,90 GHz: tak
Funkcje telefoniczne

Wiele telefonów: maksymalnie 8
Wiele linii: maksymalnie 8
Równoczesne po??czenia g?osowe: W?skopasmowe - 8 rozmów + 2 konferencje
                                                         Szerokopasmowe - 4 rozmowy + 2 konferencje
Wybór telefonu do przyjmowania po??cze?: tak
Wybór telefonu i numeru do wykonywania po??cze?: tak
Ponowne wybieranie numeru: tak
Nie przeszkadza?: tak
Po??czenia anonimowe (CLIR): tak
Odrzucanie po??cze? anonimowych: tak
ID dzwoni?cego (CLIP, CNIP): tak
Wybieranie DTMF podczas po??czenia: tak
Przekierowywanie po??cze?: tak
Zawieszanie po??cze?: tak
Przekazywanie po??cze? (bezwarunkowe/zaj?to??/brak odpowiedzi): tak
Po??czenia oczekuj?ce: tak
Ksi??ka telefoniczna (KX-TP60): maksymalnie 500
Rejestr po??cze? (przychodz?ce/wychodz?ce/nieodebrane): 20/20/nie (uj?te w rejestrze po??cze? przychodz?cych)
Dzwonienie dystynktywne: tak
Wybór dzwonka: tak
Zasilanie

Jednostka bazowa: zasilacz, PoE (IEEE 802.3af)
?adowarka: zasilacz
Pobór mocy

Jednostka bazowa: Czuwanie - 2,3 W (w przypadku pod??czenia do sieci LAN przez interfejs 100Base-TX)
                                Rozmowa - 2,5 W, maks. 2,6 W (podczas 10 jednoczesnych rozmów)
?adowarka: maks. 1,6 W
Akumulator (do?aczony telefon KX-TPA60): Czas czuwania: do 200 godzin, czas rozmów: do 11 godzin
Warunki pracy: 0°C-40°C, wilgotno?? wzgl?dna 20-80% (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x g?. wys.) (mm)

Jednostka bazowa: oko?o 118,7 x 45 x 88,1
Do??czony telefon KX-TPA60: oko?o 47,8 x 25,5 x 153,2
Podstawka ?aduj?ca do telefonu KX-TPA60
Zawarto?? opakowania: jednostka bazowa, telefon (KX-TPA60), zasilacz x2, akumulator (Ni-MH AAA) x 2, podstawka
?aduj?ca, kabel, klips na pasek, wkr?t do wieszania na ?cianie x 2

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-TGP600_608_2.html
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