
KX-NTV150 komunikační SIP kamera
KX-NTV160 SIP dveřní video telefon

Pro záznam zvuku 
i obrazu 



Komunikační SIP kamera

Vestavěný reproduktor, mikrofon a kamera

Záznam zvuku a snímání obrazu v HD rozlišení

Integrace s Panasonic PBX

Připojení k mobilním přístrojům

Vestavěná Wi-Fi (vyžaduje volitelný síťový adaptér)

Detekce pohybu, zvuku a neoprávněné manipulace

Umožňuje až 10 vícenásobných připojení

Vestavěná PoE

Vzdálená kamera a ovládání dveří

Panasonic integrace 
PBX

Možnost propojení se 
systémy Panasonic PBX 
(KX-NS a KX-NSX), 
zařazení do celkové 
komunikační sestavy.

Kombinovaný 
záznam zvuku 
i obrazu

Integrovaný webový 
prohlížeč a funkce záznamu 
uživatelům umožňují sběr 
informací nebo plynulou 
komunikaci s návštěvníky 
a zaměstnanci s využitím 
vizuálních a zvukových 
kanálů.

Mobilita

Sledování, záznam a 
komunikace na dálku díky 
možnosti připojení přes 
chytré telefony a tablety.

Jednoduchá 
instalace

Bezdrátová konektivita 
přináší v případě modelu 
KX-NTV150 přenosnost a 
extrémně snadné použití 
prakticky kdekoli.

Souvislá 
obrazová a 
zvuková 
komunikace.

KX-NTV150



SIP dveřní video telefon

Ideální pro použití v chráněných venkovních 
prostorách (stupeň krytí IP43)

Vestavěný reproduktor, mikrofon a kamera

Záznam zvuku a snímání obrazu v HD rozlišení

Integrace s Panasonic PBX

Připojení k mobilním přístrojům

Detekce pohybu, zvuku a neoprávněné 
manipulace

Umožňuje až 10 vícenásobných připojení

Vestavěná PoE

Vzdálená kamera a ovládání dveří

Externí funkce 

KX-NTV160 může být díky 
I/O portu integrována 
s ostatními externími 
zařízeními, jako jsou 
poplachová zařízení.

Noční viditelnost

KX-NTV160 může být 
účinně používána v tmavých 
nebo neosvětlených 
prostředích díky LED zdroji 
světla teplé bílé barvy.

KX-NTV160 nabízí kromě Panasonic PBX 
integrace, kombinovaného záznamu zvuku 
i obrazu a funkcí mobility také:

Chytrá vizuální 
a hlasová 
komunikace.

KX-NTV160



Vše, co potřebujete pro Vaše 
podnikání
Zbrusu nová řada KX-NTV byla navržena v souladu s 
posláním společnosti Panasonic nabízet výjimečnou 
technologii ve všech oblastech firemní komunikace.
Od skladů, továren a obchodních prostor k nemocnicím, 

zájmovým klubům a recepcím – tato přední světová 
technologie pomáhá firmám vybudovat lepší obchodní 
vztahy pro budoucnost.

Zdravotní péče

Řadu KX-NTV lze integrovat se systémy 
Panasonic PBX a identifikovat tak příležitosti 
ke zlepšení péče a snadnou komunikaci pro 
ošetřovatele a pacienty.

Sklad, továrny a maloobchod

Výrobní, skladovací a maloobchodní prostory mohou 
těžit z videosystémů a komunikačních prvků řady 
KX-NTV.

Kamerové monitorovací systémy mohou být použity 
k urychlení a zefektivnění procesů kontroly kvality.

Distribuce video obsahu v reálném čase umožňuje 
dálkové řízení a zvýšení produktivity.

Funkci bezpečnostní kamery zajišťují mechanismy 
spouštění pomocí detekce pohybu, zvuku a 
neoprávněné manipulace.



Recepce

Oba modely podporují efektivní, plynulý 
a přátelský způsob přijmu návštěv, 
i když se nenacházíte v blízkém okolí. 

Kdekoliv a kdykoliv

Za účelem uspokojení zvýšené poptávky firem po 
práci na dálku a hot deskingu nabízí řada KX-NTV 
možnost připojení k mobilním telefonům a tabletům 
a přináší tak možnost interakce na cestách, kdekoliv 
a kdykoliv je to potřeba.

Zaměstnanci se s hosty mohou spojit vizuálně i 
prostřednictvím hlasu z libovolného místa v budově díky 
funkci vytváření snímků, záznamu zvuku a obrazu.

Vstupní dveře mohou být následně otevřeny pomocí 
telefonu Panasonic.



Tyto univerzálně použitelné modely přináší spojení zvuku a obrazu, 
funkce sledování a záznamu, možnost připojení k mobilním přístrojům 
a komunikačním systémům Panasonic a nabízejí tak vynikající zapojení, 
kdekoli a kdykoliv jej potřebujete.

Nová inovativní řada KX-NTV předznamenává 
novou éru firemních komunikačních systémů.

Obecné vlastnosti KX-NTV150 KX-NTV160

Rozměry (bez 
vyčnívajících částí) Š x V x H (mm) 70,1 × 123,5 × 33,1 70,3 × 131,2 × 34

Hmotnost 170 g 260 g

Barva těla Bílá Stříbrná

Materiál těla PC ABS/hliník

Napájecí zdroj

Používá adaptér 
střídavého proudu
(volitelné příslušenství)

Vstup AC: 100–240 V, 50/60 Hz
Výstupní napětí: 9 V

Volitelný AC adaptér: KX-A239
–

Používá PoE Založeno na IEEE802.3af, třída 2 

Spotřeba energie Max. 3,9 W Max. 3,2 W

Teplota okolí
Provozní rozsah 0°C~40°C -10°C~50°C

Skladovací rozsah -10°C~50°C

Okolní vlhkost
Provozní rozsah 20%~90% (bez kondenzace)

Skladovací rozsah 20%~90% (bez kondenzace)

Způsob instalace Položení na stůl, upevnění na 
stojánek Upevnění na stěnu

Bezdrátová Wi-Fi (802.11b/g/n, 2,4 GHz) 
podporována –

Ethernetový port 10Base-T/100BaseTx, RJ-45 konektor, PoE (IEEE802.3af) podporována

Zvukové funkce
Mikrofon Vestavěný

Reproduktor Vestavěný

Potlačení echa Obsahuje poloduplexní potlačení echa

Kodek
Podpora G.711, G.722 (pouze pro SIP), G.729a (pouze pro SIP). 

Nastavení v konfiguračním menu na WEBOVÉM přístupu → vyberte 
u-law nebo a-law, G.722 (pouze pro SIP), G.729a (pouze pro SIP)

Vlastnosti čoček
Typ Fixní

Ohnisková vzdálenost ƒ/2,8

Clona ƒ/1,8

Rozsah ohniskové vzdálenosti ∞~0,2 m

Zorné pole (poměr stran obrazu=4:3) (Š x V x H) 92 × 70 × 115

Zorné pole (poměr stran obrazu=16:9) (Š x V x H) 92 × 52 × 106

KX-NTV150 a 
KX-NTV160 podrobně



Díky zabudované kameře, barevné dotykové LCD obrazovce a připojení ke kamerám 
KX-NTV umožňuje KX-HDV430 obrazově a zvukově komunikovat a provádět vzdálené 
monitorování sledovaného prostoru.

Řada KX-NTV může být používána spolu se špičkovým stolním telefonem 
KX-HDV430 společnosti Panasonic a přináší tak kompletní řešení pro 
Vaši firemní komunikaci.

Funkce telefonu KX-HDV430

LCD displej 4,3" dotykový TFT LCD panel

Přizpůsobitelná funkční tlačítka Až 40 flexibilních funkčních tlačítek*1

Vestavěné rozhraní Bluetooth® Ano

Funkce IP
Účty SIP 16

Vestavěný webový server Ano

Zvukové funkce
Hlas v rozlišení HD Ano

Plně duplexní sluchátko Ano

Kompatibilní s technologií Broadsoft*2 Ano

Obrazové funkce
Kodek videa H.264

Formát videohovoru QCIF, QVGA, CIF, VGA, 720p

Volba snímkové frekvence Až 30 snímků/s

Možnost propojení s IP kamerou Ano

*1 S volitelným rozšiřujícím modulem. *2 Základní funkce volání, zobrazení zmeškaných hovorů, konference pro N účastníků, optická signalizace, 
call centrum, oznámení o parkování hovorů, volání kliknutím, synchronizace funkčních tlačítek, vzhled sdíleného hovoru, software BroadSoft Xsi, 
BroadSoft Presence, BroadSoft Xsi Phonebook.

Stolní SIP telefon 
KX-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 Prague 8
Czech Republic
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Chcete získat více informací o komunikační IP 
kameře KX-NTV a videotelefonu? 

+420 296 180 130

Podrobné informace najdete na
business.panasonic.eu


