KVALITNÍ KOMUNIKACE.
FUNKCE, KTERÉ SNIŽUJÍ NÁKLADY.

CHYTRÝ IP BEZDRÁTOVÝ TELEFONNÍ SYSTÉM
PANASONIC KX-TGP600

ÚPLNÉ ŘEŠENÍ
BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKACE
KX-TGP600
Chcete-li dosáhnout vysoké kvality a snížit náklady, zvolte nový Chytrý IP bezdrátový
telefonní systém Panasonic KX-TGP600, ideální nástroj pro profesionální komunikaci.
Tento systém představuje komplexní řešení mobility za příznivou cenu. Snadno se instaluje
a přináší flexibilitu a spolehlivost, které jsou charakteristické pro SIP technologii Panasonic.

Snadno spravovatelné
řešení

Plně rozšiřitelné
řešení

Vysoce kvalitní
řešení

Řešení, které
snižuje náklady

Nastavení a správa systému
KX-TGP600 jsou mimořádně
snadné. Funkce provisioningu
umožňuje vzdálené nastavení
konfigurace a správu
sluchátek. Uživatelé si
mohou vybrat jeden ze dvou
způsobů správy – místní
správu se základní jednotkou
nebo správu prováděnou
poskytovatelem služeb.

Uživatelé mohou k systému
připojit až osm bezdrátových
DECT sluchátek. Možnost použít
osm vnějších SIP linek současně
zvyšuje efektivitu služeb
poskytovaných zákazníkům
a zcela eliminuje náklady a
námahu s instalací a správou
samostatných vnějších linek.
Systém také umožňuje
používat až osm různých
telefonních čísel současně.

Po stisku tlačítka funkce
redukce okolního hluku se
omezí vliv okolního hluku a
zvýší srozumitelnost hovoru.
Pokud uživatel přejde z
tichého místa na místo, kde
je hluk, systém KX-TGP600
také automaticky nastavi
hlasitost reproduktoru na
lépe slyšitelnou úroveň.

Kombinace kvality,
spolehlivosti, snadné obsluhy
a flexibility přispívá k
výraznému snížení celkových
nákladů na vlastnictví
KX-TGP600. Přičtěte toto k
nízkým pořizovacím
nákladům a máte systém,
který nabízí větší návratnost
investice uživatele po dobu
životnosti technologie.

STYLOVÉ A SPECIALIZOVANÉ ŘEŠENÍ
Se systémem KX-TGP600 je kompatibilní široká řada přídavných sluchátek. Mezi ně patří bezdrátové DECT sluchátko KX-TPA60
DECT s barevným podsvíceným LCD displejem 1,8", širokopásmovým HD zvukem (G.722) a adresářem pro 500 telefonních
čísel / pamětí pro 20 naposledy volaných čísel. Dodává se též bezdrátové stolní sluchátko KX-TPA65, který nabízí mnohé
výhody oproti tradičním stolním telefonům. Použití standardu DECT znamená, že při instalaci není nutná žádná další kabeláž.

Systém KX-TGP600 zahrnuje základnovou stanici
a jedno sluchátko KX-TPA60 (včetně nabíječky).
Ostatní uvedená sluchátka jsou volitelná.

HLAVNÍ FUNKCE KOMPATIBILNÍCH BEZDRÁTOVÝCH A STOLNÍCH SLUCHÁTEK
LCD

KX-TPA60

KX-TPA65

KX-UDT121

KX-UDT131

1,8", 65 tisíc barev
(128x160 pixelů)

1,8", 65 tisíc barev
(128x160 pixelů)

1,8", 65 tisíc barev
(128x160 pixelů)

1,8", 65 tisíc barev
(128x160 pixelů)

200 hodin

200 hodin

13 hodin

13 hodin

VÝDRŽ BATERIE
Pohotovostní režim

200 hodin

Hovor

11 hodin

DOBA NABÍJENÍ BATERIE

6 hodin

netýká se

3 hodin

3 hodin

TELEFONNÍ SEZNAM PS

500 čísel

500 čísel

500 čísel

500 čísel

HLASITÝ TELEFON

Plně duplexní

Plně duplexní

Plně duplexní

Plně duplexní

BLUETOOTH

netýká se

netýká se

Ano

Ano

REDUKCE OKOLNÍHO HLUKU

Ano

Ano

Ano

Ano

HMOTNOST

117 g

675 g

88 g

150 g

SYSTÉM
KX-TGP600

netýká se

BEZDRÁTOVÝ
OPAKOVAČ KX-A406

BEZDRÁTOVÝ
OPAKOVAČ KX-A406

SLUCHÁTKO

ROZŠÍŘENÉ POKRYTÍ

BEZDRÁTOVÝ OPAKOVAČ KX-A406
Dosah základní jednotky ve volném prostoru je přibližně 300 m a přibližně 50 m v uzavřeném prostoru, v závislosti na prostředí.
Protože někteří uživatelé vyžadují větší dosah, může být systém vybaven doplňkovým bezdrátovým opakovačem KX-A406,
který může dosah v uzavřených prostorách zvýšit až na 200 m.
• Kompatibilní se širokopásmovým zvukem • Až 4 současné hovory
• Až 3 jednotky instalované v kaskádě • V systému KX-TGP600 lze zaregistrovat až 6 jednotek

SYSTÉM PRO KAŽDÉ ODVĚTVÍ
Systém KX-TGP600 je díky své všestrannosti ideálním komunikačním řešením pro řadu různých oborů a odvětví.
Zde je jen několik možných aplikací.

Maloobchod
•	Většina zaměstnanců v maloobchodu pracuje mimo centrální kancelář a bezdrátová sluchátka
jsou pro ně dokonalým nástrojem. Základnová stanice je umístěna na stole manažera.
•	Při současném jednání více různých zaměstnanců se zákazníky lze hovory díky překrývajícím
se přidělováním zvonění vyřizovat bez prodlev.
•	Jednotlivým oddělením lze přidělit samostatná čísla, která vyzvánějí na konkrétních sluchátkách.
•	Nové bezdrátové stolní sluchátko KX-TPA65 lze použít jako „stále dostupný“ telefon na
hlavním pultu v prodejně.

Sklad
•	Bezdrátová sluchátka připojená k základnové stanici v centrální kanceláři zajišťují stálou komunikaci.
•	Díky systému KX-TGP600 se rozlehlé prostory, jako například sklady, obejdou bez složité kabeláže.
•	Pokrytí signálem DECT lze rozšířit i na venkovní prostory, jako jsou nakládací rampy.
S opakovačem KX-A406 se dosah prodlouží ještě dále.
•	Sluchátko KX-UDT131 je díky odolnému designu a ochraně proti prachu ideálním
komunikačním nástrojem pro náročné podmínky skladů.

Malé kanceláře
•	Systém KX-TGP600 dokáže samostatně obsloužit všechny potřeby malých a domácích
kanceláří.
•	Různým funkcím lze přidělit samostatná čísla a vyzváněcí tóny – včetně linky
„pouze pro prodejce“.
•	Příchozí hovory lze pomocí DDI směrovat na konkrétní sluchátka.

Restaurace
•	V restauraci má mobilita zásadní význam – s bezdrátovými sluchátky a centrální
základnovou stanicí je mobilita samozřejmostí.
•	Různým sluchátkům pro různá oddělení lze přidělit samostatná čísla a vyzváněcí tóny.
•	Sluchátko KX-UDT131 je díky odolnému designu a ochraně proti prachu ideálním
komunikačním nástrojem pro náročné podmínky kuchyní.

CHCETE VĚDĚT VÍCE O CHYTRÉM IP BEZDRÁTOVÉM
TELEFONNÍM SYSTÉMU KX-TGP600
KONTAKTUJTE PANASONIC JEŠTĚ DNES A VYŽÁDEJTE SI ÚPLNÉ MATERIÁLY S
INFORMACEMI O JEHO POČETNÝCH FUNKCÍCH A VÝHODÁCH.
business.panasonic.eu

Vyhrazujeme si právo provádět důvodné změny modelů, rozměrů a barev, stejně jako změny, které zajistí, že naše výrobky budou v souladu s moderními
technologiemi a výrobou.
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