
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

KX-HDV430
FLEXIBILNÍ VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE 
Zbrusu nový univerzální přístroj KX-HDV430 je špičkovým přírůstkem do nyní již kompletní řady 
stolních telefonů společnosti Panasonic. Díky zabudované kameře umožňuje obrazově 
komunikovat prostřednictvím barevné dotykové LCD obrazovky a při spojení s IP kamerou vám 
dovolí vzdáleně vizuálně monitorovat sledovaný prostor.

Díky zabudované technologii Bluetooth®, zvuku HD SONIC a možnosti připojit až 16 linek SIP je 
KX-HDV430 světovou špičkou ve flexibilní komunikaci, kterou lze použít v kancelářském i 
domácím prostředí.

Hlavní vlastnosti

Zabudovaná videokamera

4,3palcový dotykový TFT LCD panel

Možnost propojení s IP kamerou

Vestavěná technologie Bluetooth®

16linkový SIP telefon

Volitelné rozšíření až na 224 funkčních tlačítek

Plně duplexní hlasitý telefon se zvukem HD SONIC

Podpora funkcí UC včetně systémů BroadSoft
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PRŮVODCE PRODUKTY A TECHNICKÉ ÚDAJE

KX-HDV430 barevný LCD displej 

KX-HDV430 IP kamera 

KX-HDV430 s volitelným rozšiřujícím 

modulem KX-HDV20 (bílý) 

 

- Některé modely budou dostupné pouze ve vybraných zemích. 

- Uvedená vyobrazení displeje a kontrolek produktu jsou uměle 

složené snímky. 

- Uvedené hmotnosti a rozměry jsou pouze přibližné hodnoty.

- Design a technické údaje mohou být bez upozornění změněny. 

- Na tyto produkty se mohou vztahovat nařízení o kontrole 

vývozu. 

 

Ochranné známky a registrované ochranné známky:

Slovní známka a logo Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti 

Bluetooth SIG, Inc. a veškeré užití těchto značek společností 

Panasonic Corporation podléhá licenci. Ostatní ochranné známky 

a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných 

vlastníků. 

POLOŽKY KX-HDV430

LCD 4,3palcová barevná obrazovka TFT s dotykovým panelem

Dotykový panel Ano

Podsvícení LCD Ano

Počet linek SIP 16

Štítkovací stránky 3 strany

zabudovaná kamera Ano

Stolní videokomunikace
Kodek videa: Základní profil H.264, snímková frekvence: až 30 fps, kódování H.264, velikosti obrazu: QCIF, QVGA,SIF, VGA, 720p, přenosová bitová 

frekvence: až 2 Mbps, kódování H.264: až 720p, adaptivní úprava šířky pásmy pro PiP (obraz v obraze), blokování kamery pro soukromí, technologie proti 
blikání

LED  

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

Flexibilní funkce a kontrolka linky Ne (displej na hlavním LCD)

KLÁVESA  

Softwarová klávesa Ne (dotykový panel na LCD)

Flexibilní funkce a kontrolka linky Ne (dotykový panel na LCD)

Klávesa stránkování -

Navigační klávesy -

Klávesy 0 až 9, *, # Ano

Klávesa hlasitosti Ano (- / +)

Vyhrazené klávesy 11 (Nabídka, Domů, Zrušit, Konference, Předání, Přidržení, Opakované vytáčení, Ztlumení/Automatická odpověď, Sluchátko, Náhlavní souprava)

ROZHRANÍ  

Síťová 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

Zabudovaná technologie Bluetooth Ano, třída 2 BTv2.1+EDR (HSP)TBD

Rozšiřující modul (DSS) KX-HDV20 (Doplňkový)

Maximální instalace rozšiřujících modulů (DSS) 5

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

Sluchátko 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 3

INSTALACE  

Na stole (pod úhlem) 2 polohy (45/60 stupňů)

Upevnění na stěnu Ano

Rozměry (Š × H × V, mm) Horní poloha: 195 x 184 x 188; Dolní poloha: 195 × 190 × 209

Barva Bílá / Černá

HLASITOST A SPECIFIKACE LCD  

Hlasitý telefon 8 úrovní

Sluchátko 8 úrovní

Vyzvánění 8 úrovní + vypnuto

Kontrast LCD -

Podsvícení LCD Aktivní: 8 úrovní, neaktivní: Nízké/Vyp

Režim podsvícení LCD 10 s/ 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 min / vždy zapnuto

KOMPATIBILITA S TECHNOLOGIÍ BROADSOFT  

Základní funkce volání Ano

Zobrazení zameškaných hovorů Ano

Konference s N účastníky 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

Panasonic System Communications Company Europe, divize společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Německo.

http://business.panasonic.eu
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