
PŘINESTE DO SVÉ 
KOMUNIKACE NOVOU 
ÚROVEŇ KVALITY
Telefonní terminály od společnosti Panasonic



TELEfONNí PŘíSTROjE POSKYTUjíCí VáMI 
POžADOVANOU PRVOTŘíDNí KOMUNIKACI

Výběr správného telefonního terminálu pro vaši firmu je důležité rozhodnutí. Telefonní terminál bude velmi důležitým 
nástrojem pro zlepšení efektivity vašeho podnikání a kvality vámi poskytovaných služeb zákazníkům.

Díky ověřené reputaci kvalitního zvuku a inteligentnímu designu vám může společnost Panasonic pomoci vybrat 
telefonní terminál přesně odpovídající vašim specifickým potřebám, jelikož nabízíme telefonní přístroje pokrývající 
celou škálu firemních požadavků.

Ať již pracujete v jakémkoliv oboru – pohostinství, zdravotní péče, vzdělávání, samospráva, prodej či jiném – a ať již 
vyberete jakoukoliv technologii (IP, digitálního či bezdrátového telefonního přístroje), zjistíte, že každý model, který 
nabízíme, je intuitivní, uživatelsky přívětivý a disponuje všemi funkcemi potřebnými pro vaše podnikání.

KTerý TermInál je Ten PrAVý Pro VAše PoDnIKání?

ŘADA KX-TCA85
Skutečná mobilita, ať jste kdekoli. mobilita je to, co máte v 
rukou s naší řadou inovativních bezdrátových telefonů DeCT. 
naše produkty DeCT jsou kompaktní, lehké a odolné. Byly 
navrženy s ohledem na vylepšení pokrytí, zvýšení dostupnosti  
a posílení produktivity.

ŘADA KX-nT500
Chcete-li eliminovat potřebu opakování hovorů a vyhnout se 
přeslechům, je řada IP terminálů KX-nT500 to pravé řešení pro 
vaše podnikání. Všechny telefony této řady přinášejí ve své třídě 
špičkovou kvalitu širokopásmového zvuku ve vysokém rozlišení, 
vylepšené potlačení ozvěny a rozšířenou akustickou komoru.

• Výjimečná kvalita zvuku a osvědčená spolehlivost
• Intuitivní, stylové a uživatelsky přívětivé provedení
• Řada pro pokrytí specifických požadavků vašeho podnikání
• Vyberte si z koncových zařízení s IP, digitální či DeCT technologií
• Využití napříč sektory
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ŘADA KX-nT550
Řada IP terminálů KX-nT550 sestává ze standardních  
telefonů a terminálu pro vedoucí pracovníky. Přináší špičkový 
profesionální výkon. Tyto terminály jsou navrženy tak, aby rostly 
s vaším podnikáním – jejich porty pro gigabitovou místní síť a 
připojení k počítači umožňují přizpůsobovat vaše komunikační 
řešení měnícím se potřebám.

ŘADA KX-DT500
naše inovativní řada digitálních terminálů v sobě spojuje 
komplexní funkcionalitu, intuitivní technologii a uživatelsky 
přívětivé rozhraní – tato zařízení přinášejí na váš pracovní stůl 
vynikající využitelnost a uživatelský komfort.
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ŘADA KX-TCA85

Zatímco spousta telefonních přístrojů se snadno poškodí údery a nárazy, kterým podléhají v pracovním prostředí, 
nejvyšší model řady DeCT telefonních přístrojů KX-TCA385 je připraven na cokoliv. ochrana proti prachu,  
polití a nárazům – používat jej lze i v těch nejnáročnějších prostředích.

Pro zajištění účinné, pohodlné a zřetelné 
komunikace disponují telefonní přístroje řady 
KX-TCA85 funkcí redukce okolního hluku, kterou 
lze snadno aktivovat stisknutím tlačítka. Tato 
funkce potlačuje okolní hluk a výrazně přispívá 
k čistšímu a zřetelnějšímu přenosu hlasu.

Tyto telefonní přístroje navíc automaticky upravují 
hlasitost přijímače na vhodnou úroveň k poslechu, 
pokud detekují hluk při přechodu z tichého do 
hlučného prostředí, takže poskytují příjemný 
a ničím nerušený telefonní hovor.

Protože práce v továrnách, zdravotních zařízeních 
a prodeji často vyžaduje používání obou rukou, 
může být obtížné komunikovat a při tom držet 
telefon. model KX-TCA385 a KX-TCA285 podporuje 
technologii Bluetooth®, která vám umožňuje 
komunikovat prostřednictvím bezdrátové náhlavní 
soupravy a při tom pracovat, což dále zvyšuje 
efektivitu vaší práce.
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KX-TCA185
Profesionální telefonní přístroj 
DeCT pro efektivní provoz
• Barevný lCD displej 1,8"
• redukce okolního hluku
• Paging DeCT
• Vibrace

KX-TCA285
Tenký a lehký telefonní přístroj 
DeCT pro akční pracoviště
• Barevný lCD displej 1,8"
• redukce okolního hluku
• Paging DeCT
• Vibrace
• Vestavěné rozhraní Bluetooth®

KX-TCA385
Pevný a odolný telefonní přístroj 
DeCT pro každé prostředí
• Barevný lCD displej 1,8"
• ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
• redukce okolního hluku
• Paging DeCT
• Vibrace
• Vestavěné rozhraní Bluetooth®
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ŘADA KX-NT5 (KX-NT500, KX-NT550)

Řada IP terminálů KX-nT5 vám představí zcela novou úroveň kvality zvuku díky špičkové HD kvalitě audia každého 
telefonu v kombinaci se snadným přístupem k výkonným podpůrným funkcím a aplikacím. Tenké a ultramoderní 
provedení dostupné v černé i bílé barvě se dokonale hodí do každé kanceláře.

Přestože nabízejí IP terminály řady KX-nT5 celou řadu funkcí, jejich používání je naprosto jednoduché. Telefony 
mají velký alfanumerický displej, integrovaný modul Bluetooth® umožňující bezdrátové připojení náhlavní 
soupravy, tlačítko pro snadnou navigaci a druhý IP port pro redukci počtu kabelů na pracovním stole.

Zvuk ve vysokém rozlišení (HD)
Řada IP terminálů KX-nT5 nabízí ve své třídě nejlepší kvalitu zvuku, tedy 
plynulejší konverzaci a méně přeslechnutí. Celá řada KX-nT5 standardně 
poskytuje širokopásmový zvuk ve vysokém rozlišení, ke kterému využívá 
kodeky G.722, G.711, G.726 a G.729a.

LCD displeje
Velké a jasné lCD displeje představují intuitivní uživatelské rozhraní 
poskytující rychlý přístup k telefonnímu seznamu i dalším funkcím.

Electronic Hook Switch (EHS)
Integrovaný port eHS (kompatibilní s výrobky Plantronics) umožňuje  
IP terminálům řady KX-nT5 přístup k řadě náhlavních souprav DeCT 
od společnosti Plantronics. To poskytuje značnou nezávislost a pohodlí, 
častí uživatelé se tak mohou snadno pohybovat po okolí, aniž by je telefonní 
přístroj jakkoliv svazoval. Řada KX-nT560 rovněž podporuje náhlavní 
soupravy s technologií Bluetooth®.

IP terminály řady KX-nT550 disponují gigabitovým portem pro připojení  
k místní síti či počítači, takže splňují rostoucí požadavky kancelářských  
IP sítí a u některých modelů také funkci samopopisovatelných tlačítek, 
která usnadňuje úvodní nastavení a vzdálenou správu. rovněž podporují 
připojení DSS pro operátory.
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KX-NT560
manažerský IP terminál
• 4,4" displej lCD s podsvícením
• Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní soupravou Plantronics (eHS)
• 32 (8 x 4) programovatelných funkčních tlačítek
• 2 porty ethernet (1000 Base-T)
• napájení přes ethernet (Poe)
• Integrované rozhraní Bluetooth® 
• režim eco
• nabízen v barvě černé nebo bílé

KX-NT546/KX-NT543
Standardní IP terminál
•  šestiřádkový displej s podsvícením 

(KX-nT546)/Třířádkový displej s 
podsvícením (KX-nT543)

•  Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní 
soupravou Plantronics (eHS)

• 24 programovatelných funkčních tlačítek 
• 2 porty ethernet (100 Base-T)
• napájení přes ethernet (Poe)
• režim eco
• nabízen v barvě černé nebo bílé

KX-NT556/KX-NT553
manažerský IP terminál
•  šestiřádkový podsvícený lCD displej (KX-nT556) 

/Třířádkový podsvícený lCD displej (KX-nT553)
• 36 (12 x 3) / 24 (12 x 2) programovatelných  
 funkčních tlačítek
• 2 porty ethernet (1000 Base-T)
• napájení přes ethernet (Poe)
•  Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní soupravou 

Plantronics a Gn netcom jabra (eHS)
• režim eco
• Doplňková sada pro montáž na stěnu
• Doplňková konzole KX-nT505
• nabízen v barvě černé nebo bílé

KX-NT551
Standardní IP terminál
•	 jednořádkový podsvícený lCD displej
• 8 programovatelných tlačítek
• 2 porty ethernet (1000 Base-T)
• napájení přes ethernet (Poe)
• režim eco
• Doplňková sada pro montáž na stěnu
• nabízen v barvě černé nebo bílé

KX-NT505
Konzole se 48 tlačítky
• 48 tlačítek DSS, pro naprostou flexibilitu, např.
 – Přímá volba stanice
 – Předprogramovatelné vytáčení volaných čísel  
  jediným dotekem
 – Funkce nejčastěji volaných čísel
 – Signalizace obsazení

• Přímé připojení k KX-nT553/KX-nT556
• maximálně lze připojit 4 konzole DSS na telefon
• možnost upevnění na stěnu
• nabízen v barvě černé nebo bílé
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ŘADA KX-DT500

Řada digitálních systémových terminálů KX-DT500 od společnosti Panasonic představuje širokou nabídku 
koncových zařízení určených pro každé komerční prostředí díky spojení čistého pracovního výkonu s atraktivním 
a ergonomickým provedením.

Díky dokonalosti zvuku našich IP terminálů poskytuje také i řada KX-DT500 mimořádnou kvalitu hlasu na každém 
telefonu s řadou dalších užitečných funkcí a aplikací. Telefony zároveň poskytují zcela intuitivní ovládání 
prostřednictvím velkého alfanumerického displeje, programovatelných tlačítek, portů eHS poskytujících podporu 
pro bezdrátovou náhlavní soupravu a tlačítka pro snadnou navigaci.

LCD displej
Velký a jasný lCD displej představuje intuitivní uživatelské rozhraní 
poskytující rychlý přístup k telefonnímu seznamu i dalším funkcím.

Electronic Hook Switch (EHS)
Integrovaný port eHS (kompatibilní s výrobky Plantronics) umožňuje 
digitálním terminálům řady KX-DT500 přístup k řadě náhlavních souprav 
DeCT od společnosti Plantronics. To poskytuje značnou nezávislost  
a pohodlí, častí uživatelé se tak mohou snadno pohybovat po okolí,  
aniž by je telefonní přístroj jakkoliv svazoval.
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KX-DT546
Prémiové systémové digitální terminály
• šestiřádkový podsvícený grafický displej lCD
• 24 programovatelných funkčních tlačítek
•  Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní soupravou Plantronics  

a Gn netcom jabra (eHS)
• Plně duplexní reproduktor, mikrotelefon i náhlavní souprava
• nabízen v barvě černé nebo bílé

KX-DT543
manažerské systémové digitální terminály
• Třířádkový podsvícený grafický displej lCD
• 24 programovatelných funkčních tlačítek
•  Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní soupravou Plantronics  

a Gn netcom jabra (eHS)
• Plně duplexní reproduktor, mikrotelefon i náhlavní souprava
• nabízen v barvě černé nebo bílé

KX-DT521
Standardní systémové digitální terminály
• jednořádkový podsvícený grafický displej lCD
• 8 programovatelných funkčních tlačítek
• Port náhlavní soupravy 2,5 mm
• Plně duplexní reproduktor, mikrotelefon i náhlavní souprava
• nabízen v barvě černé nebo bílé

KX-DT590
Digitální konzole se 48 tlačítky
•  48 tlačítek, pro naprostou flexibilitu, např.  

profesionální využití
 – Přímá volba stanice
 – Předprogramovatelné vytáčení volaných čísel  
  jediným dotekem
 – Funkce nejčastěji volaných čísel
 – Signalizace obsazení
• možnost upevnění na stěnu
• K dispozici v černé nebo bílé barvě

Systémová konzole KX-DT590 nabízí 48 
programovatelných funkčních tlačítek se 
zelenými/červenými kontrolkami, které zobrazují 
okamžitý stav koncového zařízení. Konzole může 
být připojena přes digitální rozšiřující port, může 
být umístěna na stole nebo na stěně a může být 
použita spolu s digitálními koncovými zařízeními 
KX-DT546 a KX-DT543.
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PŘEHLEDNÝ PRŮVODCE 
NAŠíM SORTIMENTEM

Systémové IP telefony
KX-NT560 KX-NT556 KX-NT553 KX-NT551 KX-NT546 KX-NT543

Hlavní LCD displej (řádků/znaků) 6 / 24 6 / 24 3 / 24 1 / 16 6 / 24 3 / 24

Podsvícení LCD Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Programovatelná CO tlačítka 4 x 8 3 x 12 2 x 12 8 24 24

Rychlá volba Ano Ano Ano - - -

Navigační tlačítka Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Softwarová tlačítka 4 4 4 - 4 4

Výpis příchozích a odchozích hovorů Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ano

Automatické opětovné vytáčení Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Port Ethernet 2 porty (Gbe) 2 porty (Gbe) 2 porty (Gbe) 2 porty (Gbe) 2 porty 2 porty

Napájení přes Ethernet (PoE) Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Síťový adaptér Doplněk Doplněk Doplněk Doplněk Doplněk Doplněk

Režim Eco Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Hlasitý telefon Ano
(plně duplexní)

Ano
(plně duplexní)

Ano
(plně duplexní)

Ano
(plně duplexní) Ano Ano

Port pro náhlavní soupravu Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Electronic Hook Switch (EHS) Ano Ano Ano - Ano Ano

Vestavěné rozhraní Bluetooth® Ano - - - - -

Možnost upevnění na stěnu Doplněk Doplněk Doplněk Doplněk Doplněk Doplněk

Černá/bílá Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Doplňky
Přídavný modul se 48 tlačítky KX-NT505 - Ano Ano - - -

Digitální konzole DSS KX-DT590 - - - - - -

Sada pro montáž na stěnu
KX-A433 Ano Ano Ano - Ano Ano 

KX-A432 - - - Ano - -
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Bezdrátové přenosné telefony DECT
Odolný model Tenký a lehký model Standardní model

KX-TCA385 KX-TCA285 KX-TCA185

Hlavní LCD displej Barevný lCD displej 1,8" Barevný lCD displej 1,8" Barevný lCD displej 1,8"

LED Vyzvánění/nabíjení Vyzvánění/nabíjení Vyzvánění/nabíjení

Telefonní seznam telefonního přístroje (PBX) Až 500 čísel Až 500 čísel Až 500 čísel

Výpis příchozích a odchozích hovorů (PBX) 10 / 5 10 / 5 10 / 5

Programovatelná CO tlačítka 12 12 12

Softwarová tlačítka 3 3 3

Opakované vytáčení Ano Ano Ano

Kontrolka hlasové pošty Ano Ano Ano

Třístranný konferenční hovor Ano Ano Ano

Paging DECT Ano Ano Ano

Vestavěné rozhraní Bluetooth® Ano Ano -

Přenos telefonního seznamu přes Bluetooth® Ano (vCard V2.1) Ano (vCard V2.1) -

Redukce okolního hluku Ano Ano Ano 

Odolné vůči postříkání a prachu IP65*1 - -

Hlasitý telefon (plně duplexní) Ano Ano Ano

Port pro náhlavní soupravu - Ano Ano

Vibrace Ano Ano Ano 

Doba hovoru / pohotovostní doba na baterii*2 Až 13 hodin / až 200 hodin Až 13 hodin / až 200 hodin Až 11 hodin / až 200 hodin

Doba nabíjení baterie 3 hodiny 3 hodiny 7 hodin

Typ baterie 1x baterie li-ion 1x baterie li-ion 2x baterie AAA ni-mH

Spona na opasek Ano (spona) Ano (otočná) Ano (otočná)

Rozměry (Š × H × V) (mm) 55 x 23 x 151,5 48,5 x 17,9 x 127,5 48,2 x 25,4 x 146,3

Hmotnost (g) 150 (Spona na opasek v ceně) 88 115

Systémové digitální telefony
KX-DT546 KX-DT543 KX-DT521

6 / 24 3 / 24 1 / 16

Ano Ano Ano 

24 24 8

- - -

Ano Ano Ano

4 4 -

Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ano

Ano Ano -

- - -

- - -

- - -

- - -

Ano
(plně duplexní)

Ano
(plně duplexní)

Ano
(plně duplexní)

Ano Ano Ano 

Ano Ano -

- - -

Doplněk Doplněk Doplněk

Ano Ano Ano

Doplňky
- - -

Ano Ano Ano

Ano Ano -

- - Ano *1 Splňuje stupeň krytí IP65: ochrana před stříkající vodou z trysky z libovolného směru a ochrana před prachem vstupujícím do telefonního přístroje.
*2 Provozní doba může být kratší než výše uvedená v závislosti na podmínkách používání a okolní teplotě.
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Ochranné známky a registrované ochranné známky
 - Microsoft®, Windows® a Outlook® jsou v USA a dalších zemích registrované ochranné známky společnosti Microsoft.
 - Slovo a logo Bluetooth jsou vlastnictvím sdružení Bluetooth SIG a veškeré užití těchto značek společností Panasonic 
podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Důležitá informace
 - Bezpečnostní opatření: před použitím těchto produktů si pečlivě přečtěte návod k použití a příručku pro instalaci.

• Některé modely budou dostupné pouze ve vybraných zemích.
• 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.

DISTRIBUTOR:

Milos
Razítko


