
COMMUNICATION SOLUTIONS

KX-TGP700 SMART, JEDNOBUŇKOVÝ, 
ROZŠIŘOVATELNÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM 
DECT PRO 16 HANDSETŮ
KX-TGP700 VYLEPŠENÝ SMART BEZDRÁTOVÝ IP TELEFONNÍ SYSTÉM
Nestačí vám tradiční kabelový segment s vylepšenými vlastnostmi a bezdrátovými funkcemi? 
TGP700 vás zbaví všech starostí. Jedno ethernetové spojení se základní stanicí stačí na pokrytí 
míst buď bezdrátovými sluchátky nebo bezdrátovým stolním telefonem. Není nutná žádná 
kabeláž! 
Je-li zapotřebí rozšířit oblast pokrytí, vyhrazený opakovač zlepší dosah bez omezení funkčnosti 
handsetu

V řadě TGP700 jsou k dispozici různé modely handsetů. Od dvou stolních telefonů (KX-TPA65 a  
KX-TPA68) až do 5 bezdrátových handsetů (KX-TPA60, KX-TPA70, KX-TPA73, KX-UDT121 a KX-
UDT131)

Klíčové vlastnosti

Až 16 handsetů, 16 účtů SIP

Až 16 souběžných hovorů (úzkopásmové)

Podporuje zabezpečený kodek VoIP (SIPS/SIP-TLS, SRTP) a Opus

Podporuje funkce UC plus interní inteligenci jako např. BLF*

Funkce Smart opakovače

*Plná funkce BLF pro přepínač HPBX bude k dispozici v novější verzi
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KX-TGP700 základní stanice

KX-TPA70 základní handset DECT

KX-TPA73 pokročilý handset DECT

Vlastnost KX-TGP700

Podpora technologie VoIP  

Platformy Asterix (ostatní platformy jsou ve stádiu přípravy na certifikaci)

Audio kodek širokopásmový G.722/Opus

Audio kodek úzkopásmový G.711a-law/G.722u-law/G.729a/Opus

Síť  

Ethernetové porty 1

Ethernetové rozhraní 10/100 Base-T

Režim Stack IP IP v4, IPv6, IPv4/IPv6 Dual

Zabezpečení Zabezpečené RTP / SIPS / SIP-TLS

Podpora QoS DSCP / IEEE 802.1q / TOS

Provisioning  

Konfigurace HTTP / HTTPS / FTP / TFTP a lokální / vzdálená konfigurace WEB

Klávesy a indikátory  

Velikost LCD (obrazové body, linky) Dodávaný handset KX-TPA70: 2,2palcový barevný (240 x 320 obrazových pixelů), 7 řádků

Podsvícení LCD Ano (KX-TPA70/73)

Jas displeje LCD 6 úrovní (KX-TPA70/73)

Podsvícení kláves Bílá (KX-TPA70/73)

Funkce telefonu  

LED 3 barvy (zelená/červená/žlutá)

Telefonní seznam 500 (KX-TPA70/73)

Protokol příchozích hovorů 20 (KX-TPA70/73)

Protokol odchozích hovorů 20 (KX-TPA70/73)

Více handsetů Až 16

Více řádků Až 16

Simultánní hlasové hovory (širokopásmový režim) 8

Simultánní hlasové hovory (úzkopásmový režim) 16 

Hlasitý telefon (HD) Ano (plně duplexní) (KX-TPA70/73)

Port pro náhlavní soupravu Ano (audio konektor 3,5 mm) (KX-TPA70/73)

Bluetooth (integrovaný) Ano (KX-TPA73)

Opakované vytáčení Ano

Anonymní volání (CLIR) Ano

Odmítnutí anonymních hovorů Ano

Přidržení hovoru Ano

Čekání hovorů Ano

Volba vyzváněcího tónu Ano

Funkce „Nerušit“ Ano

Vytáčení tónovou volbou během hovorů Ano

Třístranný konferenční hovor Ano

Rozlišovací vyzvánění Ano

Redukce okolního hluku Ano (KX-TPA70/73)

Šifrování DECT Ano (KX-TPA70/73)

Přepojování hovoru (slepé přepojení/přepojení s 
ohlášením/přepojení s částečným ohlášením)

Ano / ano / ano

Předávání hovorů (nepodmíněné/obsazeno/neodpovídá) Ano / ano / ano

Ostatní  

Výdrž baterie Pohotovostní režim: až 200 hodin (KX-TPA70), 400 hodin (KX-TPA73), hovor: až 11 hodin (KX-TPA70), 20 hodin (KX-TPA73)

Napájení (základní jednotka) Adaptér AC, PoE (IEEE 802.3af)

Napájení (nabíječka) Síťový adaptér
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