
KX-HDV230
ÚSPORA NÁKLADŮ BEZ KOMPROMISŮ 
Nová inovativní řada stolních telefonů KX-HDV SIP 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.

Díky flexibilním funkčním klávesám doplňkového rozšiřujícího modulu KX-HDV20 je navíc k 
dispozici rozšíření až na 224 kláves.

Hlavní vlastnosti

6linkový SIP telefon

2 x gigabitový Ethernet a napájení po datovém síťovém kabelu

24 funkčních kláves s vlastním značením

HD zvuk se širokopásmovým zvukem

Plně duplexní hlasitý odposlech

Podpora funkcí UC včetně BroadSoft UC-ONE, uaCTSA

6 x účty SIP
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PRŮVODCE PRODUKTY A TECHNICKÉ ÚDAJE

KX-HDV230 (Displej)

KX-HDV230 (Bílý)

KX-HDV230 (Černý)

* Upozorňujeme, že na obrázcích výše je verze NE. Existuje i 

verze X, která místo piktogramů používá písmena

POLOŽKY KX-HDV230

LCD Hlavní LCD displej 2,3" a LCD displej 5" s vlastním značením

Podsvícení LCD Ano

Stránky zobrazení označení přístroje 2 strany

LED  

– Hlasová pošta, vyzvánění a kontrolka zmeškaných hovorů 1 barva (modrá)

– Flexibilní funkce a kontrolka linky 2 barvy (modrá / červená)

KLÁVESA  

– Softwarová klávesa 3

– Flexibilní funkce a kontrolka linky 24 flexibilních funkčních kláves s LED podsvícením (12 kláves x 2 stránky)

– Klávesa stránkování 1 přepínání stránek pro displej s vlastním značením

– Navigační klávesy 5 (nahoru/dolů/doleva/doprava/potvrzení)

– Klávesy 09,*,# Ano

– Klávesa hlasitosti Ano (- / +)

– Vyhrazené klávesy 9 (Zrušit, přidržet, konference, předání, hlasitý odposlech, zpráva, opakované vytáčení, ztlumení/automatická odpověď, náhlavní souprava)

Síťové rozhraní 2 x RJ45 10/100 base-T (Auto / 100 MB-FULL/ 100 MB-HALF /10 MB-FULL / 10 MB-HALF) Auto MDI / MDIX

Sluchátko Plně duplexní režim/širokopásmová komunikace

Port pro kabelem připojenou náhlavní soupravu Ano (konektor RJ9) Kabelem připojená náhlavní souprava a hlasový signál EHS

EHS (ovládací port) Konektor 3,5 mm

EHS (hlasový port) Náhlavní souprava

Vestavěná technologie Bluetooth -

Rozšiřující modul (DSS) KX-HDV20 (Doplňkový)

Maximální instalace rozšiřujících modulů (DSS) 5

Rozhraní rozšiřujícího modulu (DSS) Speciální RJ11 (signál USB)

Hlasitý odposlech Ano (plně duplexní)

Rozhraní USB -

Vyzváněcí tón 32

Režim ECO Ano (rychlost sítě LAN: 10 Mb/s; nelze použít 2. port)

Napájecí zdroj PoE (IEEE 802.3af), adaptér střídavého proudu (volitelný)

PoE (Napájení rozšiřujícího modulu kabelem datové sítě) -

Třída PoE Třída 2

Instalace  

– Na stole (pod úhlem) 2 polohy (30/45 stupňů)

– Upevnění na stěnu Ano

Rozměry (Š × H × V, mm) Horní poloha: 252 × 179 × 188

  Dolní poloha 252 × 187 × 154

Barva Bílá / Černá

Elektricky ovládaná nastavení  

– Hlasitý odposlech 8 úrovní

– Sluchátko 8 úrovní

– Vyzvánění 8 úrovní + vypnuto

– Kontrast LCD 6 úrovní

– Podsvícení LCD 3 úrovní + vypnuto

– Režim podsvícení LCD Zapnuto/Automaticky/Vypnuto

Kompatibilní s technologií Broadsoft  

– Základní funkce volání Ano

– Zobrazení zameškaných hovorů Ano

– Vícesměrná konference Ano

– Kontrolka zaneprázdnění Ano

– Call centrum Ano

– Upozornění na parkování hovorů Ano

– Volání kliknutím Ano

– Synchronizace tlačítkem Ano

– Zobrazení sdílených hovorů Ano

– BroadSoft Xsi Ano

– Přítomnost BroadSoft Ano

– Telefonní seznam BroadSoft Xsi Ano
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