
COMMUNICATION SOLUTIONS

INTUITIVNÍ IP TELEFONY
KX-NT630 A KX-NT680
VELKÉ MNOŽSTVÍ FUNKCÍ, NADČASOVÝ DESIGN
A JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ.

Intuitivní ovládání

Orientace v rozsáhlém množství informací zobrazujících se na displeji nemusí být vždy snadná. 
Díky vysoce intuitivnímu barevnému LCD displeji je vše přehledné a srozumitelné. 

Zákaznické úpravy

KX-NT680 dokáže importovat soubor se snímky pro zobrazení na LCD displeji, který tak lze 
přizpůsobit individuálním potřebám firmy a zaručí srozumitelnost jednotlivých ikon koncovému 
uživateli.

Protokol SRTP (Secure Real-Time Transport 

Protocol)

Riziko narušení IP komunikace útoky zvenčí se neustále zvyšuje. Šifrováním komunikačních 
paketů podporou SRTP vytváříme zabezpečený a odolný komunikační kanál.

Centralizované řízení

Potíže s nastavením terminálového zařízení? Nikoli s integrovaným centralizovaným řízením. 
Veškerá nastavení může správce přenášet po síti a vzdáleně upravovat. 
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NOVÉ IP TELEFONY PRO ŘADY NS A NSX*

KX-NT630

Plnobarevný LCD displej

KX-NT680

Název a logo Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými 

známkami ve vlastnictví Bluetooth SIG, Inc. a veškeré užití 

těchto značek společností Panasonic podléhá licenci.

Některé modely budou dostupné pouze ve vybraných zemích.

Uvedená vyobrazení displeje základní jednotky a kontrolek 

jsou pouze ilustrační.

Uvedené hmotnosti a rozměry jsou pouze přibližné.

Design a technické údaje mohou být bez upozornění změněny.

Na tyto výrobky se mohou vztahovat nařízení o kontrole 

vývozu.

 

Název technických údajů KX-NT680 KX-NT630

Displej    

LCD displej 4,3" barevný 3,6" černobílý

Velikost LCD (obrazové body, linky) 480 x 272 obrazových bodů 6 linek (hlavní: 3 linky, tlačítko FF: 3 linky)

Kontrast LCD 4 úrovně (jas podsvícení) 4 úrovně

Podsvícení LCD Automaticky Zap./Automaticky/Vyp.

Možnost instalace    

Naklápěcí stolní držák Ano (2 polohy) Ano (2 polohy)

Sada pro montáž na stěnu Volitelné: KX-A435 Volitelné: KX-A435

Napájecí adaptér Volitelné: KX-A424 Volitelné: KX-A424

Zvukové funkce    

Úroveň hlasitosti (sluchátko/náhlavní souprava/hlasitý 
odposlech)

6 úrovní 6 úrovní

Sluchátko Podporuje široké pásmo Podporuje široké pásmo

Hlasitý telefon (HD) Ano (plně duplexní) Ano (plně duplexní)

Vyzváněcí tóny 30 různých 30 různých

Hlasitost vyzvánění 4 úrovně a vypnuto 4 úrovně a vypnuto

Port pro náhlavní soupravu Audio konektor 2,5 mm Audio konektor 2,5 mm

Řídicí port elektronického zvedače 3,5 mm Plantronics / Jabra Ne

Audio kodek G.722 / G.711 / G.729A G.722 / G.711 / G.729A

Tlačítka    

Softwarová tlačítka 5 4

Programovatelná tlačítka (tlačítka FF) 48 (4 stránky po 12 tlačítkách) 24 (4 stránky po 6 tlačítkách)

Navigační tlačítko Ano Ano

Vlastnost    

Automatické opětovné vytáčení Ano Ano

Příposlech hovorů Ano Ano

Ztlumení mikrofonu sluchátka / náhlavní soupravy Ano Ano

Ztlumení mikrofonu hlasitého telefonu Ano Ano

Telefonní seznam Ano, 100 záznamů (osobní), 1000 záznamů (systém) Ano, 100 záznamů (osobní), 1000 záznamů (systém)

Záznamy výpisu hovorů Závisí na modelu nebo nastavení PBX Závisí na modelu nebo nastavení PBX

Melodie vyzvánění Ano Ano

Síť    

Ethernetové porty 2 x 10/100/1000 2 x 10/100/1000

Napájení přes síťový kabel (PoE) Ano Ano

Bluetooth (integrovaný) Ano Ne

Nahrávání firmwaru Ano Ano

Peertopeer připojení Ano Ano

VLAN Ano Ano

QoS (DiffServ) Ano Ano

Klient DHCP Ano Ano

Zabezpečení VoIP Ano Ano

Odezva přenosu Ano Ano

Flexibilita IP portu Ano Ano

Přesměrování na sekundární PBX Ano Ano

Funkce NATTraversal Ano Ano

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Oddělení komunikačních řešení
 
 
*Kompatibilní s NS V7 a dále a NSX V4 a dále (očekávané uvedení v lednu 2019).

business.panasonic.cz/communication-solutions
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