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Panasonic KX-UT670

Producent Panasonic

Ilość linii 6

Ilość portów WAN 1 Gbit

Ilość portów LAN 1 Gbit

Obsługiwane kodeki

• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps

• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka10ms

• G.722 - 48/56/64 Kbps

• H.264 - kodek video

Obsługiwane protokoły • SIP - Session Initiation Protocol

Zarządzanie przez

• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

• klawiaturą telefonu

Panasonic KX-UT670 to zaawansowany multimedialny telefon SIP, wyróżniający się przede wszystkim dużym, podświetlanym

dotykowym ekranem LCD o przekątnej 7 cali z paletą 262 tys. kolorów, wsparciem dla obsługi odtwarzania filmów HD (h.264, 720p)

oraz dźwiękiem HD. Dzięki integracji zaawansowanych rozwiązań technologii IP i wsparcia systemu operacyjnego Android, telefon

otwiera nowe możliwości w dziedzinie wymiany danych i komunikacji z innymi użytkownikami.

Prosta i intuicyjna obsługa, prowadzenie rozmów przy zachowaniu wysokiej jakości dźwięku Audio HD, system głośnomówiący

działający w trybie pełnego dupleksu oraz możliwość podłączenia zewnętrznego systemu nagłownego wraz z wbudowanym

elektronicznym podnośnikiem słuchawki (EHS) dla zestawów słuchawkowych Plantronics, to w dzisiejszych czasach nieodzowne

elementy dla wymagających użytkowników.

Telefon Panasonic KX-UT670 to połączenie wszystkich nowoczesnych technologii wraz z zaawansowanymi rozwiązaniami

telefonicznymi. KX-UT670 wybiega jeszcze bardziej na przód - to już nie tylko prowadzenie rozmów telefonicznych w sposób

konwencjonalny ale również integracja zewnętrznych aplikacji, możliwość kontrolowania zewnętrznych urządzeń, obsługa kamer

internetowych, wideo domofonów a także odtwarzanie wideo wysokiej jakości HD (h.264 / 720p). Wszelkie te funkcje mają

wspomóc i ułatwić codzienną pracę z telefonem. W wolnych chwilach, telefon można posłużyć do przeglądania witryn

internetowych. Dzięki integracji obecnie używanych standardów, istnieje możliwość połączenia systemu z korporacyjną witryną

internetową lub systemem bazodanowych, w celu jeszcze lepszej wymiany informacji i integracji danych.

Dodatkową zaletą telefonu IP KX-UT670 jest możliwość jego integracji z dowolnymi rozwiązaniami. Przykładowo ekran dotykowy

może zostać w pełni dostosowany do własnych potrzeb, np. dla hotelarstwa. Jest to idealne rozwiązanie które umożliwi wyświetlanie

informacji zawartej w karcie menu, informacji o hotelu, ważnych numerach telefonu lub innych dowolnych informacji. Istnieje

również pełna interakcja pomiędzy użytkownikiem a aparatem telefonicznym - jeżeli Klient zechce dokonać rezerwacji, może to

uczynić bezpośrednio z aparatu telefonicznego wciskając odpowiedni przycisk na ekranie dotykowym.

Obszerna książka telefoniczna do 500 wpisów (lub więcej w zależności od pojemności pamięci), zapamiętywanie do 100 odebranych

i 100 nieodebranych połączeń, dostęp do zaawansowanych funkcji central PBX, które pozwalają w łatwi i szybki sposób uruchomić

najbardziej potrzebne funkcje takie jak zestawianie konferencji, parkowania oraz transferowania połączeń, czy też nagrywania

prowadzonych rozmów, na pewno zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających użytkowników.
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Podczas rozmowy oprócz informacji i zdjęcia dzwoniącego, mamy również dostęp do podstawowych funkcji obsługi połączen

centrali PBX.

Dodatkowo dzięki graficznemu ekranowi LCD możemy w łatwy i szybki sposób podglądnąć przychodzące, wychodzące oraz

nieodebrane połączenia. Zintegrowana obsługa kamer internetowych udostępnia szereg zaawansowanych opcji takich jak cyfrowy

zoom, nagrywanie i podgląd obrazu z kamer, zarządzanie nagraniami, zarządzanie kamerami, a nawet integracja z wideo

domofonami.

Funkcje telefonu:

● Książka telefoniczna do 500 wpisów (lub więcej w zależności od pojemności pamięci)

● Funkcja blokady wyświetlacza oraz telefonu

● Wyświetlanie informacji o połączeniu nadchodzącym

● Połączenia interkomowe lokalne lub w ramach sieci

● Wskaźnik wiadomości oczekującej

● Możliwość ustawienia różnych sygnałów dzwonienia dla różnych linii

● Zastrzeżenie wyświetlania numeru

● Funkcja zawieszania połączeń (HOLD)

● Funkcja przekazywania połączeń (FWD)

● Funkcja przekierowania połączeń: gdy zajęty, gdy nie odbiera

● Funkcja trybu nie przeszkadzaj (DND)

● Funkcja identyfikacji połączeń złośliwych (CLIR)

● Funkcja blokady anonimowych połączeń

● Funkcja blokady połączeń

● Funkcja przekierowania połączenia

● Oddzwonienie na zewnątrz

● Regulowana głośność słuchawki (8 poziomów)

● Regulowana głośność systemu głośnomówiącego (8 poziomów)

● Regulowana głośność słuchawki nagłownej (8 poziomów)

● Regulowana głośność dzwonka (7 poziomów)

● Wbudowane wejście dla słuchawki nagłownej (2.5 mm)

● Wbudowany elektroniczny podnośnik słuchawki (EHS) do zestawów słuchawkowych Plantronics

● Wbudowane 2 porty Gigabit Ethernet (10Base-T / 100Base-TX / 1000BASE-T)

● Wbudowane funkcje kasowania echa z możliwością regulacji poziomu

● Wbudowany klient DHCP

● Wbudowany klient SNTP

● Wbudowany port USB 2.0

● Wbudowany czytnik kart pamięci SD

● Obsługa kart pamięci SD, SDXC, SDHC

● Obsługa JAVA, HTML oraz Adobe Flash z możliwością modyfikacji wyglądu

● Obsługa protokołów DNS, HTTP, HTTPS, VLAN (802.1q)

● Obsługa kodeków G.711a-law, G.711u-law, G.722 (szerokopasmowy), G.729a

● Telefon wyposażony w obsługę technologii QoS (Quality of Service) wraz z automatycznym dostosowaniem pasma

● Zarządzanie telefonem i jego ustawieniami poprzez wbudowany interfejs WWW lub bezpośrednio z telefonu

● Pełna kompatybilność z systemami Panasonic, Asterisk oraz BroadSoft Broadworks

 

Telefon bez zasilacza.

Zasilacz do telefonu KX-A422 dostepny w cenie 100 zł brutto.

Możliwość montażu na ścianie poprzez zastosowanie  opcjonalnego łącznika KX-A434

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-UT670_389_2.html
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