
KVALITNÍ KOMUNIKACE. 
V ÚHLEDNÉM STYLU.
STOLNÍ IP TELEFON KX-HDV130



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, 
nutné pro jejich podnikání. 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.

2-linkový IP telefon

LCD displej 2,3"

HD zvuk díky širokopásmovému 
kodeku G.722

Plně duplexní sluchátko

Podpora funkcí UC včetně 
BroadSoft UC-ONE/uaCSTA

2 účty SIP

2 porty LAN

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 
tlačítek, 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 plně duplexní režim, zvukový plně 
duplexní režim, potlačení ozvěny a maskování ztráty 
paketů. Maximalizuje se tak kvalita zvuku a výkon 
širokopásmové komunikace.

LINKY A PROGRAMOVATELNÁ 
TLAČÍTKA
Na ovládacím panelu jsou dvě tlačítka linky 
a programovatelná tlačítka. Ta umožňují uživateli 
přiřadit tlačítkům funkce a 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 usnadňující ovládání.

ÚHLEDNÝ DESIGN PRO KAŽDÉ 
PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

KX-HDV130
FLEXIBILNÍ FUNKCE PRO 
PODNIKY, KTERÉ SI HLÍDAJÍ NÁKLADY



PODROBNOSTI O 
TELEFONU KX-HDV130
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)

FUNKCE IP
•  2 účty SIP
•  Verze IP: IPv4, IPv6
•  NAT Traversal (STUN/Rport (RFC 3581)/Port Punching/ICE)
•  Vestavěný webový server

ZVUKOVÉ FUNKCE
•  Hlas v rozlišení HD
•  Široikopásmový 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

KOMPATIBILITA S TECHNOLOGIÍ BROADSOFT
• 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



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 GmbH
organizacni slozka Ceska republika, Praha
(Czech Republic) 
Thamova 289/13
186 00 Praha 8
Czech Republic
+420 234 294 1121_
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CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O TELEFONU KX-HDV130?

Všechny podrobnosti zjistíte, když budete společnost 
Panasonic kontaktovat ještě dnes

business.panasonic.eu


