
KVALITNÍ KOMUNIKACE. MOŽNOST SNÍŽENÍ 
NÁKLADŮ.
CHYTRÝ IP BEZDRÁTOVÝ TELEFONNÍ SYSTÉM PANASONIC KX-TGP600
Chcete-li dosáhnout vysoké kvality a snížit náklady, zvolte nový Panasonic KX-TGP600 Smart, 
ideální nástroj pro profesionální komunikaci. Tento systém představuje úplné řešení mobility za 
příznivou cenu. Snadno se instaluje a přináší flexibilitu a spolehlivost, které jsou 
charakteristické pro SIP technologii Panasonic.

Se systémem KX-TGP600 je kompatibilní široká řada doplňkových sluchátek. Mezi ně patří 
bezdrátov= DECT sluchátko KX-TPA60 s barevným LCD displejem 1,8" s podsvícením, 
širokopásmovým HD zvukem (G.722) a adresářem pro 500 telefonních čísel / pamětí pro 20 
naposledy volaných čísel. Dodává se též bezdrátové stolní sluchátko KX-TPA65, které nabízí 
mnohé výhody oproti „tradičním" stolním telefonům. Použití standardu DECT znamená, že při 
instalaci není nutná žádná další kabeláž. Kombinací sluchátek, bezdrátových stolních sluchátek 
a opakovačů mohou uživatelé vytvořit systémy, které budou dokonale přizpůsobené prostředí, v 
němž fungují - od kanceláře až po venkovní prostory.

Hlavní vlastnosti

• Podporuje osm bezdrátových  DECT sluchátek a simultánních vnějších  linek
• Podpora VoIP hovorů
• Barevný LCD displej 1,8"
• Funkce redukce okolního hluku
• Snížené celkové náklady na vlastnictví
• Režim Eco
• Zvýšené pokrytí díky kompatibilitě s různými typy sluchátek a opakovačem  Panasonic

KVALITNÍ KOMUNIKACE. MOŽNOST SNÍŽENÍ 
NÁKLADŮ.
CHYTRÝ IP BEZDRÁTOVÝ TELEFONNÍ SYSTÉM PANASONIC KX-TGP600
Chcete-li dosáhnout vysoké kvality a snížit náklady, zvolte nový Panasonic KX-TGP600 Smart, 
ideální nástroj pro profesionální komunikaci. Tento systém představuje úplné řešení mobility za 
příznivou cenu. Snadno se instaluje a přináší flexibilitu a spolehlivost, které jsou 
charakteristické pro SIP technologii Panasonic.

Se systémem KX-TGP600 je kompatibilní široká řada doplňkových sluchátek. Mezi ně patří 
bezdrátov= DECT sluchátko KX-TPA60 s barevným LCD displejem 1,8" s podsvícením, 
širokopásmovým HD zvukem (G.722) a adresářem pro 500 telefonních čísel / pamětí pro 20 
naposledy volaných čísel. Dodává se též bezdrátové stolní sluchátko KX-TPA65, které nabízí 
mnohé výhody oproti „tradičním" stolním telefonům. Použití standardu DECT znamená, že při 
instalaci není nutná žádná další kabeláž. Kombinací sluchátek, bezdrátových stolních sluchátek 
a opakovačů mohou uživatelé vytvořit systémy, které budou dokonale přizpůsobené prostředí, v 
němž fungují - od kanceláře až po venkovní prostory.

Hlavní vlastnosti

• Podporuje osm bezdrátových  DECT sluchátek a simultánních vnějších  linek
• Podpora VoIP hovorů
• Barevný LCD displej 1,8"
• Funkce redukce okolního hluku
• Snížené celkové náklady na vlastnictví
• Režim Eco
• Zvýšené pokrytí díky kompatibilitě s různými typy sluchátek a opakovačem  Panasonic

Chcete-li dosáhnout vysoké kvality a snížit náklady, zvolte nový Panasonic KX-TGP600 Smart, 
ideální nástroj pro profesionální komunikaci. Tento systém představuje úplné řešení mobility za 
příznivou cenu. Snadno se instaluje a přináší flexibilitu a spolehlivost, které jsou 
charakteristické pro SIP technologii Panasonic.

Se systémem KX-TGP600 je kompatibilní široká řada doplňkových sluchátek. Mezi ně patří 
bezdrátov= DECT sluchátko KX-TPA60 s barevným LCD displejem 1,8" s podsvícením, 
širokopásmovým HD zvukem (G.722) a adresářem pro 500 telefonních čísel / pamětí pro 20 
naposledy volaných čísel. Dodává se též bezdrátové stolní sluchátko KX-TPA65, které nabízí 
mnohé výhody oproti „tradičním" stolním telefonům. Použití standardu DECT znamená, že při 
instalaci není nutná žádná další kabeláž. Kombinací sluchátek, bezdrátových stolních sluchátek 
a opakovačů mohou uživatelé vytvořit systémy, které budou dokonale přizpůsobené prostředí, v 
němž fungují - od kanceláře až po venkovní prostory.

Hlavní vlastnosti

• Podporuje osm bezdrátových  DECT sluchátek a simultánních vnějších  linek
• Podpora VoIP hovorů
• Barevný LCD displej 1,8"
• Funkce redukce okolního hluku
• Snížené celkové náklady na vlastnictví
• Režim Eco
• Zvýšené pokrytí díky kompatibilitě s různými typy sluchátek a opakovačem  Panasonic

Chcete-li dosáhnout vysoké kvality a snížit náklady, zvolte nový Panasonic KX-TGP600 Smart, 
ideální nástroj pro profesionální komunikaci. Tento systém představuje úplné řešení mobility za 
příznivou cenu. Snadno se instaluje a přináší flexibilitu a spolehlivost, které jsou 
charakteristické pro SIP technologii Panasonic.

Se systémem KX-TGP600 je kompatibilní široká řada doplňkových sluchátek. Mezi ně patří 
bezdrátov= DECT sluchátko KX-TPA60 s barevným LCD displejem 1,8" s podsvícením, 
širokopásmovým HD zvukem (G.722) a adresářem pro 500 telefonních čísel / pamětí pro 20 
naposledy volaných čísel. Dodává se též bezdrátové stolní sluchátko KX-TPA65, které nabízí 
mnohé výhody oproti „tradičním" stolním telefonům. Použití standardu DECT znamená, že při 
instalaci není nutná žádná další kabeláž. Kombinací sluchátek, bezdrátových stolních sluchátek 
a opakovačů mohou uživatelé vytvořit systémy, které budou dokonale přizpůsobené prostředí, v 
němž fungují - od kanceláře až po venkovní prostory.

Hlavní vlastnosti

• Podporuje osm bezdrátových  DECT sluchátek a simultánních vnějších  linek
• Podpora VoIP hovorů
• Barevný LCD displej 1,8"
• Funkce redukce okolního hluku
• Snížené celkové náklady na vlastnictví
• Režim Eco
• Zvýšené pokrytí díky kompatibilitě s různými typy sluchátek a opakovačem  Panasonic



PRŮVODCE PRODUKTEM A TECHNICKÉ ÚDAJE

KX-TPA65

KX-UDT121

KX-UDT131

- Některé modely budou dostupné pouze ve vybraných zemích.

- Uvedená vyobrazení displejů a kontrolek produktů 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:

Slovo a logo Bluetooth jsou vlastnictvím sdružení Bluetooth SIG, 

Inc. a veškeré užití těchto značek společností Panasonic podléhá 

licenci. Ostatní ochranné známky a registrované ochranné 

známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

FUNKCE                                                                                                              KX-TGP600

Podpora technologie VoIP  

 IETF SIP verze 2 (RFC 3261 a přidružené RFC) Ano

 BroadWorks Ano

 Asterisk Ano

Hlasový kodek  

 Širokopásmový G.722 / G.722.2 (AMR-WB)

 Úzkopásmový G.711 A-law / G.711 μ-law / G.729a

Síť  

 10 / 100 Base–T auto MDI / MDIX ethernetový port LAN 1

 Režim sady protokolů IP IPv4, IPv6, duální IPv4/IPv6

Zabezpečení  

 Zabezpečené RTP Ano

SIPS/SIP–TLS Ano

Provisioning  

 HTTP / HTTPS / FTP / TFTP a místní nebo dálková konfigurace 
přes webové rozhraní

Ano

 Deaktivace funkce provisioning pro místní provoz Ano

Podpora QoS  

 DSCP Ano

 IEEE 802.1Q Ano

 TOS Ano

Klávesy a indikátory  

 Indikátor stavu (základnová stanice) LED

 LCD displej (základnová stanice a společně dodávané sluchátko 
KX–TPA60)

Ne / 1,8" barevný LCD displej

Systém RF  

 Bezdrátové rozhraní DECT

 EU–DECT 1,88 GHz – 1,90 GHz Ano

Funkce telefonu  

 Více sluchátek Až 8

 Více linek Až 8

 Simultánní hlasové hovory
Úzkopásmové: 8 hovorů + 2 konferenční

Širokopásmové: 4 hovory + 2 konferenční

 Volba sluchátka pro příjem hovorů Ano

 Volba sluchátka a čísla pro odchozí hovory Ano

 Opakované vytáčení Ano

 Funkce „Nerušit“ Ano

 Anonymní volání (CLIR) Ano

 Odmítnutí anonymních hovorů Ano

 Identifikace volajícího (CLIP, CNIP) Ano

 Vytáčení tónovou volbou během hovorů Ano

 Třístranný konferenční hovor Ano

 Přepojování hovorů Ano

 Přidržení hovoru Ano

 Předávání hovorů (nepodmíněné / obsazeno / neodpovídá) Ano

 Čekání hovorů Ano

 Telefonní seznam (KX–TPA60) Až 500

 Výpis hovorů (příchozí / odchozí / zmeškané) (KX–TPA60) 20 / 20 / Ne (včetně výpisu příchozích hovorů)

 Odlišující vyzvánění Ano

 Volba vyzváněcího tónu Ano

Ostatní  

Napájecí zdroj  

 Základnová stanice Adaptér střídavého proudu, PoE (IEEE 802.3af)

 Nabíječka Síťový adaptér

Spotřeba energie  

 Základnová stanice
Pohotovostní režim: 2,3 W (při připojení rozhraní místní sítě 100Base-TX)

HOVOR: 2,5 W, max.: 2,6 W (při 10 simultánních hlasových hovorech)

 Nabíječka Max. 1,6 W

Baterie (dodávané sluchátko KX–TPA60) Doba provozu v pohotovostním režimu: až 200 hodin, doba hovoru: až 11 hodin

Provozní prostředí 0 °C–40 °C / relativní vlhkost vzduchu (suchého) 20 %–80 %

Rozměry (Š × H × V, mm)  

 Základnová stanice přibližně 118,7 × 45,0 × 88,1

 Dodávané sluchátko KX–TPA60 přibližně 47,8 × 25,5 × 153,2

 Nabíjecí kolébka pro KX–TPA60 přibližně 71,6 × 75,4 × 42,9

Obsah balení
1 × základnová stanice, 1 × sluchátko (KX-TPA60),2 × adaptér střídavého proudu

2 × baterie (Ni-MH AAA), 1 × nabíjecí kolébka
1 × kabel místní sítě, 1 × spona na opasek, 2 × šroub pro zavěšení na stěnu
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