
KX-HDV230
REDUKCJA KOSZTÓW BEZ KOMPROMISÓW 
Nowa innowacyjna seria telefonów biurkowych SIP KX-HDV to wyjątkowa uniwersalność i 
wygoda użytkowania w rozsądnej cenie. Ta czołowa seria telefonów z możliwością łączenia się z 
wieloma liniami, krystalicznie czystą jakością dźwięku HD, łatwym do odczytana ekranem LCD i 
obsługą komunikacji Broadsoft zapewnia wysoką jakość komunikacji, niezawodność i 
długoterminową redukcję kosztów w jednym kompletnym zestawie.

Co więcej, zestaw programowanych klawiszy funkcyjnych można dzięki opcjonalnemu modułowi 
KX-HDV20 rozbudować aż do 224 przycisków.

Główne funkcje

6-liniowy telefon SIP

2 × Gigabit Ethernet i PoE

24 przyciski funkcyjne z możliwością etykietowania

Szerokopasmowy dźwięk HD

System głośnomówiący z pełnym dupleksem

Obsługa funkcji komunikacji zintegrowanej, w tym BroadSoft UC-ONE, uaCTSA

6 konta SIP
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KX-HDV230 (wyświetlacz)

KX-HDV230 (biały)

KX-HDV230 (czarny)

* Powyższe zdjęcia przedstawiają wersję NE. Dostępna jest także 

wersja X, w której piktogramy zastąpiono znakami.

FUNKCJE KX-HDV230

Wyświetlacz LCD Główny wyświetlacz LCD o przekątnej 2,3 cala i 5-calowy ekran LCD z możliwością etykietowania

Podświetlenie wyświetlacza LCD Tak

Strony etykietowane 2 stron

Sygnalizacja diodą LED  

— sygnalizacja oczekującej wiadomości, dzwonka i 
nieodebranego połączenia

1 kolor (niebieski)

— sygnalizacja wybranej funkcji i linii 2 kolory (niebieski/czerwony)

PRZYCISKI  

— klawisz programowy 3

— sygnalizacja wybranej funkcji i linii 24 programowane klawisze funkcyjne z wyświetlaczem LED (12 klawiszy × 2 strony)

— przycisk strony 1 przycisk przełączania strony na wyświetlaczu z możliwością etykietowania

— przyciski nawigacyjne 5 (góra/dół/lewo/prawo/Enter)

— przycisk 0~9,*,# Tak

— przycisk głośności Tak (– / +)

— przyciski funkcji 9 (anuluj, wstrzymaj, konferencja, transfer, głośnik, wybierz ponownie, wycisz/odpowiedz automatycznie, słuchawki)

Interfejs sieciowy 2 × RJ45 10/100 base-T (Auto/100 MB-FULL/100 MB-HALF/10 MB-FULL/10 MB-HALF) Auto MDI/MDIX

Telefon Pełny dupleks/transmisja szerokopasmowa

Gniazdo zestawu słuchawkowego Tak (gniazdo RJ9) słuchawki przewodowe i sygnał głosowy EHS

EHS (gniazdo sterowania) Gniazdo 3,5 mm

EHS (gniazdo głosu) Zestaw słuchawkowy

Wbudowany moduł Bluetooth -

Moduł rozszerzający (DSS) KX-HDV20 (opcja)

Moduł rozszerzający (DSS), maksimum 5

Moduł rozszerzający (DSS), interfejs Specjalne RJ11 (sygnał USB)

System głośnomówiący Tak (tryb pełnego dupleksu)

Interfejs USB -

Dźwięki dzwonka 32

Tryb ekologiczny Tak (szybkość sieci LAN: 10 Mb/s; nie można używać drugiego portu)

Zasilanie PoE (IEEE 802.3af), zasilacz (opcja)

PoE (moduł rozszerzający) -

Klasa PoE Klasa 2

Instalacja  

— stojak biurkowy (nachylony) 2 pozycje (30/45 stopni)

— montaż na ścianie Tak

Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm) Pozycja wyższa: 252 x 179 x 188

  Pozycja niższa: 252 x 187 x 154

Kolor Biały/Czarny

Elektroniczne określanie głośności  

— system głośnomówiący 8 poziomów

— słuchawka 8 poziomów

— dzwonek 8 poziomy + wyłączenie

— kontrast wyświetlacza 6 poziomów

— podświetlenie wyświetlacza LCD 3 poziomy + wyłączenie

— tryb podświetlenia wyświetlacza Włączone/Auto/Wyłączone

Kompatybilność z produktami BroadSoft  

— podstawowa funkcja obsługi połączeń Tak

— wyświetlanie nieodebranych połączeń Tak

— konferencja Nstronna Tak

— pole lampki zajętości (BLF) Tak

— telecentrum Tak

— powiadomienie o parkowaniu połączenia Tak

— nawiązywanie połączenia kliknięciem Tak

— synchronizacja przycisków funkcyjnych Tak

— wspólny wygląd połączenia (SCA) Tak

— BroadSoft Xsi Tak

— BroadSoft Presence Tak

— książka telefoniczna BroadSoft Xsi Tak

Panasonic System Communications Company Europe, oddział Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy.

http://business.panasonic.pl/rozwiazania-komunikacyjne
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