
KX-HDV130 a 
KX-HDV230 

Stolní telefony SIP

Vynikající výkon 
v každém směru



Úspora nákladů  
bez kompromisů
Inovativní nová řada stolních telefonů KX-HDV 
přináší výjimečnou všestrannost a použitelnost 
za přijatelnou cenu. Lze připojit několik linek, 
má křišťálově čistý HD zvuk, dobře čitelný LED 
displej a podporuje službu Broadsoft. Tato řada 
telefonů představuje celosvětovou špičku 
v oboru a nabízí vysoce kvalitní komunikaci, 
naprostou spolehlivost a dlouhodobou úsporu 
nákladů v jednom přístroji.





Plochý a tenký 
design

Díky plochému 
a tenkému designu 
telefon KX-HDV130 
dokonale ladí téměř 
s každým kancelářským 
stolem. Maximální 
pohodlí uživateli 
poskytuje 10 klenutých 
kláves a telefon lze 
naklopit o 30° nebo 45°.

HD kvalita zvuku

Aby bylo dosaženo 
srozumitelné komunikace, 
kterou vyžadují 
profesionální uživatelé, 
telefon KX-HDV130 
používá ve svém 
hardwaru a softwaru 
funkce HD SONIC, jako 
je zvukový plně duplexní 
režim, potlačení ozvěny 
a maskování ztráty 
paketů. Maximalizuje  
se tak kvalita zvuku 
a výkon širokopásmové 
komunikace.

Linky 
a programovatelné 
klávesy

Na ovládacím panelu 
jsou dvě klávesy linky 
a programovatelné 
klávesy. Ta umožňují 
uživateli přiřadit 
klávesám funkce, 
zrychlit tak komunikaci 
a zvýšit pohodlí.

LCD displej 2,3˝

Velký 2,3˝ displej 
s rozlišením 132 x 64 
pixelů zobrazuje 4 řádky 
informací. LCD displej 
telefonu KX-HDV130  
má podsvícení, jež 
usnadňuje ovládání.

Stolní IP telefon Panasonic KX-HDV130 
přináší ideální vyvážení nízké ceny 
a vysoké kvality spolu s řadou 
užitečných funkcí. Telefon KX-HDV130 
je vytvořen pro profesionální uživatele, 
kteří vyžadují úsporné technologie,  
jež zaručují spolehlivost a flexibilní 
výkon, který jejích podnikání  
vyžaduje. S telefonem KX-HDV130  
je profesionální komunikace přístupná 
více než kdy jindy.

Snadná instalace  
a údržba
Každý podnikatel ví, že pořizovací 
náklady telefonu jsou jen částí 
nákladů. Telefon KX-HDV130 díky 
snadné instalaci, používání a údržbě 
zaručuje dosažení dlouhodobých  
úspor. Telefon je okamžitě připraven 
k použití a jeho naprostá spolehlivost 
znamená, že náklady na údržbu jsou 
na absolutním minimu. Navíc má 
v pohotovostním režimu minimální 
spotřebu energie, což vede k dalším 
úsporám.

KX-HDV130
Flexibilní funkce pro podniky, které si hlídají náklady

2linkový IP telefon

LCD displej 2,3˝

HD zvuk se 
širokopásmovým zvukem

Plně duplexní sluchátko

Podpora funkcí UC 
včetně BroadSoft 
UC-ONE/uaCSTA

2 účty SIP

2 porty LAN



Vysoký výkon po dlouhou dobu

Díky snadné instalaci, nenáročné údržbě 
a dlouhodobému výkonu nabízí KX-HDV230 nízké 
náklady vlastnictví a lepší návratnost investic 
a přesto nabízí dokonalou komunikaci, která je 
nezbytná pro malé firmy.

KX-HDV230

Vyšší užitná hodnota 
a flexibilita

Až šest linek, 2 x 
gigabitový Ethernet 
a napájení po datovém 
síťovém kabelu. 
Gigabitový Ethernet 
a možnost připojení 
jednoho přístroje až 
k šesti linkám znamená 
bezproblémovou 
a snadnou komunikaci. 
Napájení po síťovém 
datovém kabelu 
eliminuje nutnost  
použití adaptéru 
střídavého proudu.

12 funkčních kláves 
s vlastním značením

12 funkčních kláves 
může být trvale 
zobrazeno na obrazovce; 
registrováno může být  
až 24 čísel. Flexibilní 
funkce umožňuje 
rozšíření až na 
224 kláves použitím 
rozšiřujícího modulu.

HD kvalita 
zvuku

Je dodáván s funkcemi 
HD Sonic; maximalizuje 
výkon širokopásmové 
komunikace a umožňuje 
křišťálově čistou 
komunikaci včetně 
plného duplexního 
režimu, potlačení  
ozvěny a maskování 
ztráty paketů.

Velký a snadno 
čitelný LCD displej 
s podsvícením

Hlavní LCD displej 2,3˝ 
a displej 5˝ s vlastním 
značením a podsvícením 
je snadno čitelný 
a poskytuje rychlý 
přístup. Do každodenní 
komunikace přináší 
rychlost a přesnost.

Více funkcí, 
minimální náklady



KX-HDV130 a  
KX-HDV230  
podrobně



Funkce telefonu

Funkce telefonu

• Anonymní volání (CLIR), odmítnutí anonymního volání
• Předání hovoru, přidržení hovoru, přepojování hovorů, 

čekání hovorů
• Identifikace volajícího (CLIP, CNIP), blokace 

identifikace volajícího
• Rozlišovací vyzvánění
• Funkce „Nerušit“
• Výběr vyzvánění
• Místní telefonní seznam (až 500 čísel)
• Vzdálený telefonní seznam LDAP/XML
• Seznamy zakázaných čísel (až 30 seznamů)

• 24 flexibilních funkčních kláves s vlastním značením* 
* Až 224 kláves při použití doplňkového rozšiřujícího modulu

Funkce IP

Funkce IP

• 2 účty SIP
• Verze IP: IPv4, IPv6
• NAT traversal [STUN I Rport [RFC3581] IPort  

Punching I ICE]
• Vestavěný webový server

• 6 účtů SIP
• QoS [Layer 3 ToS DSCP I 802.1p I Q tagging [VLAN]

Audio funkce

Audio funkce

•  Hlas v rozlišení HD
•  Širokopásmový kodek: G.722
•  Úzkopásmový kodek: G.711 a-law, G.711 μ-law, G.729a
•  DTMF: In band, Out band (RFC 2833), SIP INFO
•  Plně duplexní sluchátko

• CNG,VAD,PLC, AEC

Kompatibilní s Broadsoft

Rozhraní

• Základní funkce volání
• Zobrazení zameškaných hovorů
• Vícesměrná konference
• Kontrolka zaneprázdnění
• Call centrum
• Upozornění na parkování hovorů
• Volání kliknutím
• Synchronizace tlačítkem
• Zobrazení sdílených hovorů
• BroadSoft Xsi
• Přítomnost BroadSoft
• Telefonní seznam BroadSoft Xsi

• Port gigabitového Ethernetu (2 x 10/100/1000 Mbps)

Všechny funkce KXHDV130, plus:

KX-HDV130

KX-HDV230

Doplňkový rozšiřující modul (DSS)
KX-HDV20

LCD Monochromatický grafický displej 160X384_dot
(vlastní značení pro 20 flexibilních funkčních kláves) (s podsvíceným LED displejem)

Hardwarové  
klávesy LED

20 x flexibilní funkční klávesy s LED zobrazením (červená/modrá)
20 x flexibilní funkční klávesy s LED zobrazením, 1 x přepínání stránek pro displej 
vlastního značení.

Rozhraní ovládání 2 x USB signál na RJ11 (6P6C); jeden vstupní, druhý výstupní
Napájecí zdroj Z hostitelského telefonu (HDV230/HDV330/HDV430)



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.

Panasonic Marketing Europe GmbH,  
organizační složka Česká republika Palac Karlin, 

Thamova 289/13, 
186 00 Praha 8, 
Česká republika1_
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Chcete se dozvědět více o telefonech  
KX-HDV130 a KX-HDV230

Volejte: Česká republika +420 296 180 130
Slovensko +421 232 786 056

Email: miroslava.hickmanova@ext.
eu.panasonic.com

Navštivte: business.panasonic.co.uk/
communication-solutions/


