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Интелигентни, гъвкави
         комуникационни решения

2

Панасоник прави първия си пробив в телефонните 
системи през 1986 г. с пускането на първите в 
света две системи  „с хибридни портове“ (КХ-Т308 
и КХ-Т616). Намалените разходи и превъзходна 
гъвкавост на тези хибридни системи бързо ги 
превръщат в най-продаваните в света.

През 1993 г. Панасоник отново разтърсва телефонната 
индустрия с представянето на първите цифрови „супер-
хибридни“ телефонни системи (КХ-ТD816 и КХ-ТD1232). 
При тях вече всеки вътрешен пост от системата поддържа 
цяла гама от цифрови телефони в допълнение към 
аналоговите устройства.

Компанията отиде по-далеч през 1995 г. с пускането на 
първата цифрова система за гласова поща (КХ-ТVР100) 
– самостоятелна система, поддържаща 64 пощенски кутии 
с общо 18 часа време за запис.

Оттогава Панасоник не изневерява на мисията си да 
предлага готови за бъдещето продукти, като развива 
нови хардуерни и софтуерни решения, които по-пълно да 
отговорят на новите реалности и услуги за работа в мрежа 
и на изменящите се потребности на клиентите.

Това най-добре проличава при предлаганата от 2003 
година серия хибридни IP телефонни централи KX-TDA 
с допълнителна поддръжка на IP телефония и по-лесна 
употреба.



33

Хибридни телефонни централи 

KX-TDA200

KX-TDA100

KX-TDA30

KX-TDA15

Новите хибридни IP телефонни централи     
KX-TDA15/30/100/200 са 
мрежово-ориентирани продукти. 
Те са разработени за поддръжка на IP 
телефония, компютърна телефония 
и мрежови приложения. Всички модели от 
серията се използват много лесно 
и удобно.

Системният хардуер и софтуер 
е специално разработен от Панасоник за 
максимална надеждност 
и възможност за лесно разширяване, 
благодарение на използването на обща 
архитектура, независимо от типа 
на продукта и броя на портовете.

Основната концепция при новата серия е 
идеята за „Приятелски системи за всеки“.  
Тази инициатива цели създаването на 
лесно използваеми продукти, в които 
същевременно 
са внедрени най-новите технологии. 
Използвайки огромния си опит в тази 
област, Панасоник прие инициативата като 
осигуряване на възможност за всеки краен 
потребител да се почувства спокоен и уверен 
при използването на който и да е 
от новите продукти. 

Новите продукти показват ангажираността на 
Панасоник към тази мисия чрез множеството 
си изпитани и проверени функции и удобства: 
обратна съвместимост, универсални слотове, 
CTI приложения през стандартни публични 
интерфейси, дистанционна поддръжка и 
възможност за обновяване на софтуера.

Надеждност
Панасоник спазва строги норми за 
контрол на качеството и всеки продукт 
преминава през цялостни изпитания 
преди да излезе от фабриката. 
Телефонните бизнес системи на 
Панасоник се произвеждат в Япония, 
в съответствие с най-високите 
стандарти, и във фабрика, която 
притежава сертификат ISO 9001 за 
дизайн, развитие и производство на 
телекомуникационно оборудване.Това 
ви гарантира сигурността, че всяка 
телефонна система Панасоник предлага 
изключително качество и надеждност.

Поддръжка
Лесната техническа поддръжка е 
много важна за телефонните системи, 
защото функционирането на дадена 
компания би било сериозно нарушено, 
ако е необходимо много време за 
отстраняване на проблем или за 
промяна на настройките. Централите 
Панасоник са проектирани за бърза 
и ефективна поддръжка. Много от 
настройките се задават от крайния 
потребител чрез системните телефони, 
а доставчиците могат да осъществяват 
лесна поддръжка чрез Windows–
базиран компютърен софтуер. 

Сервиз
Всички телефонни системи на 
Панасоник подлежат на пълно 
сервизно обслужване от дилърската 
мрежа на Панасоник. Оторизираните 
дилъри ще ви помогнат при избора на 
необходимата ви система, както и да я 
инсталирате с минимални прекъсвания 
на работата.

Бъдещето...
Бъдещото развитие на характерните 
за Панасоник функции ще продължи 
да я откроява от конкурентите и да 
води до световни нововъведения 
за индустрията. С нашите нови и 
зараждащи се цифрови технологии, 
Панасоник ще продължи да бъде 
вашият портал към бъдещето.

Х И Б Р И Д Н И  I P  Т Е Л Е Ф О Н Н И  С И С Т Е М И
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Хибридни IP телефонни системи
Всичко, което ви е необходимо – мрежови системи, 
издигащи бизнес комуникациите до най-високо ниво

-  Стилни, удобни и ефективни цифрови телефони
-  USB терминал, осигуряващ лесна връзка с PC
-  Цифров XDP-вход (eXtra Device Port)

-  Многоклетъчно безжично интегриране
-  TAPI 2 CTI интерфейс (TAPI и CSTA)
-  PC-телефон / PC-конзола
-  Усъвършенстван център за управление на обажданията
-  ISDN съвместимост (BRI/PRI)
-  Интегриране със системи за обработка на глас
-  2 канална клетъчна станция за връзка с цифров системен телефон

-  Предаване на глас чрез Интернет (VoIP)
-  QSIG цифрова мрежа, поддържаща основните функции за   
   управление на обажданията (входящи и изходящи), единен 
   номерационен план и CLIP/COLP/CLIR/COLR
-  Автоматично избиране на маршрут (ARS) / Най-евтин    
   маршрут (LCR)
-  Надеждни мрежови функции чрез T1/E1, E&M

-  Лесна поддръжка

По-лесни и удобни комуникации

Ефективност, която ще оцените

Функции за намаляване на разходите

Ефективност, която ще оцените

KX-TDA30 (Вер. 2.0)
8  външни линии /
28 вътрешни
(52 вътрешни с DXDP) или
12 външни линии /
24 вътрешни
(44  вътрешни с DXDP)

KX-TDA100 (Вер. 2.0)
64 външни линии / 
64 до 128 вътрешни
(Макс. 108 до 158 порта)

KX-TDA200 (Вер. 2.0)
128 външни линии / 
128 до 256 вътрешни
(Макс. 216 до 316 порта)

KX-TDA15 (Вер. 2.0)
8 външни линии /
16 вътрешни 
(20 вътрешни с DXDP)
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Х И Б Р И Д Н И  I P  Т Е Л Е Ф О Н Н И  С И С Т Е М И

Програмируеми бутони с осветяване 
в червен/зелен цвят

Добре разбираем осветен дисплей

Лесно използваеми, спестяващи време 
бутони за навигация

Ергономична конструкция 
с 4-стъпково регулиране на наклона

Опростена USB връзка с PC 
(KX-T7636 и KX-T7633)

Изход за слушалка за глава 
за освобождаване на ръцете

Напълно дуплексен микрофон-говорител

Поддръжка на различни езици

Хибридните IP телефонни системи поддържат до пет различни езика 
за използване в области, където се говори повече от един език. В те-
лефонната централа може да се зададе език за определена вътрешна 
линия, в зависимост от нуждите на този, който използва линията.

Индикатор (червен/зелен) за получаване 
на повикване/съобщение

При получаване на повикване светва голям, добре видим индикатор, 
който ви дава възможност да разберете, че телефонът звъни, дори 
когато сте отдалечени от него. Цветът на индикатора показва вида 
на повикването – зелен при получаване на повикване от вътрешна 
линия, червен при получаване на повикване от външна линия и също 
червен, когато повикващият е оставил съобщение.

XDP-вход за допълнително аналогово устройство 
и Цифров XDP-вход

XDP-входът (eXtra Device Port) позволява да включите към системата 
допълнителен аналогов телефон, безжичен телефон или друго уст-
ройство, използващо една телефонна линия, без да плащате за до-
пълнителна линия. Това ви дава възможност, например, да изпращате 
факс, докато говорите с клиент. Или чрез свързване на модем към 
XDP-входа, можете да прехвърляте данни от компютъра си или да 
имате достъп до Интернет, докато говорите по телефона. Цифровият 
XDP-вход позволява да увеличите броя на цифровите телефони без 
да са ви необходими допълнителни платки. Така можете да дадете 
цифрови телефони на повече служители, което ще повиши ефектив-
ността на работата в офиса.

  KX-T7633
   Телефон с дисплей
-  Осветен дисплей с 3 реда
-  24 програмируеми бутона 
   за външни линии
-  Микрофон-говорител
-  Допълнителни 12 бутона 
   за външни линии и USB порт
-  XDP-вход 
   за аналогово устройство 
   и Цифров XDP-вход*

  KX-T7630
   Телефон с дисплей
-  Дисплей с 3 реда
-  24 програмируеми бутона за   
   външни линии
-  Микрофон-говорител
-  XDP-вход за аналогово    
   устройство и 
   Цифров XDP-вход*

  KX-T7625
   Телефон с говорител
-  24 програмируеми бутона 
   за външни линии
-  Микрофон-говорител
-  XDP-вход за аналогово 
   устройство
   и Цифров XDP-вход*

  KX-T7640
   Цифрова конзола
   за директно избиране
-  60 бутона  за директно   
   избиране

   KX-T7665
   Телефон с дисплей
-  Дисплей с 1 ред
-  8 програмируеми бутона  
   за  външни линии
-  Индикатор за повикване/ 
   съобщение
-  Микрофон-говорител
-  Цифров XDP-вход*

  KX-T7636 с KX-T7603
   Телефон с дисплей
-  Осветен дисплей с 6 реда
-  24 програмируеми бутона за външни линии
-  Микрофон-говорител
-  Допълнителни 12 бутона за външни линии
   и USB порт
-  XDP-вход за аналогово устройство 
   и Цифров XDP-вход*
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Благодарение на вградените 2-Ethernet порта 
вие нямате нужда от допълнително мрежово 
оборудване за свързването на IP системен 
телефон. Просто свържете всеки IP-PT  към 
LAN мрежата, след което потребителското PC 
към съответстващия IP-PT .  Няма нужда от 
допълнителни софтуерни настройки на вашето 
PC както и от допълнителни хъбове или рутери.

След инсталация на допълнителна 16-канална 
IP разширителна платка към хибридната ви 
IP-PBX система, интеграцията с вашата LAN 
мрежа става просто чрез свързването на IP-
PBX системата към съществуващото мрежово 
оборудване.

Потребителите с вътрешни номера могат да 
използуват програмируемите бутони за бърз 
достъп до външна линия, друг вътрешен номер 
или приложения (софтуер за PC конзола). 

Бърз достъп до множество контролни функции 
и системни настройки, чрез използуването на 
интуитивния навигационен бутон. 

По-лесни и удобни комуникации

Лесна LAN интеграция

Програмируеми бутони 
с осветяване в Червен/Зелен цвят

Ефективност, която ще оцените

Ц И Ф Р О В И  Т Е Л Е Ф О Н Н И  С И С Т Е М И

  KX-NT136

IP Телефоните на Панасоник осигуряват достъп до широк набор от съвременни 
приложения, използувайки познатите ви KX-T7600 серия телефони. 

IP Телефони: Гъвкави и Ефективни

Големият осветен дисплей ви дава удобна 
визуална представа за хода на повикванията,  
изпълнението на други задачи или богатата 
информация при достъп до IP-PBX хибридната 
ви телефонна система.

След инсталация на допълнителна 
16-канална IP разширителна платка 
към хибридната ви IP-PBX система, 
интеграцията с вашата LAN мрежа става 
просто чрез свързването на IP-PBX 
системата към съществуващото мрежово 
оборудване.

Добре разбираем осветен дисплей

Индикатор (Червен/Зелен) за получаване 
на повикване/съобщение

Дисплей

Буквено цифров дисплей (Линии х Символи) 6 х 24
Стъпково регулиране на наклона 4 стъпки
Настройка на контраста 4 нива
Задно осветяване
Бутони за достъп до характеристиките на  дисплея 4

Бутони

Програмируеми бутони с двуцветен LED 24
Цифрова конзола
Бутон за навигация
Индикатор за повикване/съобщение

Аудио

Микрофон-говорител с контрол на звука 12 нива
Контрол силата на звука в слушалката 4 нива
Контрол силата на позвъняване 4 нива
Известяване при вдигната слушалка “шепот” OHCA

Свързаност
IP-PT към LAN
IP-PT към PC
Допълнителна слушалка (KX-TCA89)

Други
Бутони за бързо избиране 10
Монтиране на стена

IP Системен телефон (KX-NT136)

*Може да бъде зададена към всеки един програмируем бутон за външна линия
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Не е правилно да се смята, че използването 
на център за обработка на обажданията е 
целесъобразно само при големите компа-
нии, приемащи голям брой повиквания през 
целия ден. Напротив, всеки офис или орга-
низация с поне двама служители може да 
има център за обработка на обажданията, 
позволяващ входящите повиквания бързо и 
ефективно да се насочват към определена 
група оператори или вътрешни постове. Ако 
всички телефони от групата са заети, системата приема повикването и възпроизвежда съобщение към 
обаждащия се. Това е удобно както за големи офиси, получаващи множество обаждания наведнъж, така 
и за малки офиси със един оператор, приемащ телефонните обаждания. Панасоник предлага и допълни-
телен софтуер за центъра за обработка на обажданията, позволяващ разширяване на функциите му за 
динамично управление на входящите повиквания, разпределяне на операторите, мониторинг в реално 
време, анализиране на работата на центъра и др.

*Необходима е допълнителна платка.

Център за обработка на обажданията – вградена UCD система за автоматично 
разпределяне на обажданията със съобщение*

Ц И Ф Р О В И  Т Е Л Е Ф О Н Н И  С И С Т Е М И

Цифрова телефонна система, която перфектно отговаря 
на вашата офис среда 

Цифрова  телефонна  система

Разширяема и адаптираща се система за 
средния и големия бизнес.

-  Супер хибридна надграждаща се технология
-  ТАРI 2 интерфейс за компютърна телефония
-  QSIG цифровата мрежа поддържа базовите 

функции за управление на обажданията (входящи 
и изходящи), единен номерационен план 

 и CLIP/COLP/CLIR/COLR
-  ISDN съвместимост (BRI / PRI)
-  Интеграция с гласова поща
-  Разширени възможности 
 за компютърна телефония, включващи поименно 

избиране и падащо меню с база данни за 
отсрещната страна.

-  Вградени хотелски  функции: настаняване/
напускане, събуждане по телефона, заетост на 
стаята,  дистанционно заключване на вътрешния 
пост

-  Насочване на външните повиквания към свободен 
пост (UCD) с възможност за съобщения и за  
включване и изключване на вътрешни постове от 
групата (до 8 съобщения с времетраене до 30 сек. 
всяко)

КХ-TD500
192 външни линии /
448 вътрешни (Макс. 512 Порта)

Телефонната централа КХ-ТD500 
поддържа ISDN PRI (Primary 
Rate interface) за максимум 30 
гласови канала. Това намалява 
разходите на телефонните линии 
с корпоративни клиенти, поради 
факта, че месечния абонамент 
за ISDN РRI канал е далеч по-
малък отколкото абонамента за 
същия брой аналогови линии.

Първичен достъп (PRI) 
за по-ниски разходи

KX-TD500
Изчакващи

Потребител

Приемаща група

заето

заето

заето

 Здравейте! Свързахте се с 
 фирма Panasonic. Всички
 потребители са заети в
 момента. Моля изчакайте.

Мощните многофункционални цифрови телефонни системи 
на Панасоник са проектирани да изпреварват развиващите се 
потребности на вашия офис. Нашата централа TD500 се разширява, 
за да предоставяи цялостен  завършен пакет решения като: център  за 
поемане  на обажданията, хотелски приложения, многофункционална 
гласова поща и работа в мрежа. Супер-хибридната технология на 
Панасоник едновременно поддържа както специализирани цифрови, 
така и обикновени аналогови телефони, факс  апарати, модеми, 
безжични телефони и телефонни секретари.
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КХ-Т7450 
Телефон с говорител

-  12 програмируеми бутона за външни линии
-  Известяване за повикване при вдигната слушалка „шепот“ (ОНСА)
-  Допълнителен вход за аналогово устройство (ХDР)

Телефонни системи за по-голяма 
               комуникационна мощ във вашите ръце.

JOG-DIAL на КХ-Т7433 и КХ-Т7436 дава бърз достъп 
до телефонния указател на системата (чрез търсене 
по букви или с цифри), както и до системните функции 
(чрез менюто на дисплея). JOG-DIAL ни позволява също 
да настроим лесно силата на звука на говорителя на 
телефона (ако има такъв) или на слушалката,  силата на 
звънене и контраста на дисплея.

JOG-DIAL

Прави по-лесни обажданията и другите операции. Можете 
да видите изброените по-долу информации за обажданията, 
да получите достъп до системните функции, или да избирате 
директно показания на дисплея номер и име.

-  Името и номера на обаждащия се (ISDN, Caller ID)
-  Запис на входящите и изходящи повиквания (Call Log)
-  Името и вътрешния номер при изходящо повикване
-  Списък на системните/перс. номера за бързо избиране
-  Списък на вътрешните номера
-  Меню на системните функции
-  Времетраене на разговора (ISDN)
-  Съобщения, настройки на функциите
-  Дата и час

Буквено-цифров дисплей

КХ-Т7433
Телефон с дисплей

-  Течнокристален дисплей  3 реда х 16 символа
-  24 програмируеми бутона за външни линии
-  Известяване за повикване при вдигната слушалка „шепот“ (ОНСА)
-  Микрофон-говорител
-  Допълнителен вход за аналогово устройство (ХDР)

Вход за допълнително 
аналогово устройство (ХDР)

ХDР-входа ви позволява да добавите обикновено аналогово 
устройство (като аналогов или безжичен телефон) без 
допълнителни разходи. Можете да говорите по телефона 
докато изпращате факс, прехвърляте информация по 
мрежата, като и да свържете модем към ХDР и да сте в 
Интернет докато говорите или изпращате факс.

КХ-Т7425
Телефон с говорител

-  24 програмируеми бутона за външни линии
-  Известяване за повикване при вдигната слушалка „шепот“ (ОНСА)
-  Допълнителен вход за аналогово устройство (ХDР)

Програмируеми бутони 
в два цвята (червен/зелен)

Вие можете да настроите програмируемите бутони за 
избиране с едно натискане. Светлинна индикация (Busy 
Lamp Field) показва дали дадена вътрешна линия е заета. 
Можете да задавате различни функции на бутоните 
като директно избиране на вътрешен пост (Direct Station 
Selection), дневен/нощен режим, включване/изключване 
от групата за приемане на обажданията (Log in/Log 
out) и прехвърляне към гласовата поща. Всеки бутон 
може да свети в два цвята, показващи дали външната 
или вътрешна линия е заета и дали дадена функция е 
включена.

Системните телефони на Панасоник пос-
тавят под вашия контрол многобройните 
авангардни функции на централите.
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КХ-Т7565 
Телефон с дисплей

-  Течнокристален дисплей с 1 ред х 16 символа
-  8 програмируеми бутона за външни линии
-  Известяване за повикване при вдигната слушалка „шепот“ (ОНСА)
-  Микрофон-говорител

КХ-Т7440
Конзола за директно избиране

-  66 бутона за директно избиране
-  66 сигнални лампи „заето“

КХ-Т7441
Конзола за директно избиране

-  48 бутона за директно избиране
-  48 сигнални лампи „заето“
-  Бутон за отговор/ прекъсване

KX-T7710
 Системен телефон
- Индикатор за повикване/съобщение
- Панел с бутони за управление с едно докосване
- Вход за данни

КХ-Т7436 
Многофункционален телефон с голям дисплей

-  Течнокристален дисплей 6 реда х 24 символа
-  24 програмируеми бутона за външни линии
-  Известяване на повикване при вдигната слушалка (OCHA)
-  Известяване на повикване при вдигната слушалка „шепот“
-  Микрофон-говорител
-  Допълнителен вход за аналогово устройство (XDP)

Ц И Ф Р О В И  Т Е Л Е Ф О Н Н И  С И С Т Е М И

КХ-Т7560
 Системен телефон
-  8 програмируеми бутона за външни линии
-  Известяване за повикване при вдигната 

слушалка „шепот“ (ОНСА)
-  Монитор
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Аналогова  телефонна  система
Аналогова  телефонна  система,  която  прави 
силата  на  комуникациите  лесно  достъпна

КХ-Т206
2 външни линии /
6 вътрешни поста

КХ-ТЕА308
3 външни линии /
8 вътрешни поста

-  2 външни и 6 вътрешни линии
-  Лесна инсталация
-  Автоматично прехвърляне на факса
-  Директен достъп до вътрешните постове 

(DISA)
-  Вграден домофонен интерфейс
-  Пропускане началното звънене на даден 

вътрешен пост (Delayed ringing)
-  Гъвкав нощен режим
-  Програмируеми забрани

Аналоговите телефонни системи на Панасоник тласнаха с гигантска крачка 
напред развитието на телефонните системи за малкия и среден бизнес 
като въведоха функции рядко срещани в тази категория. Лесното им 
надграждане намалява стойността на разширението, идентификацията на 
повикването увеличава вашата ефективност, а съвместимостта с гласова 
поща – вашата производителност. (Не се предлагат при КХ-Т206).

10

- 3 външни и 8 вътрешни линии (8: Хибридни)
- 3 нива за автоматичен достъп и гласово  
  упътване до желания номер
- Пряк достъп до вътрешните постове (DISA) 

с изходящо съобщение
- Съвместимост с гласова поща
- Идентификация на повикването на 

обикновен   
  и аналогов системен телефон (SLT, APT)
- SMS съвместимост
- Насочване на входящите повиквания към 
  свободен вътрешен пост (UCD) с изходящо 
  съобщение
- За повече удобство: интерфейс за домофон, 
  брава и звънец.

КХ-ТES824
8 външни линии /
24 вътрешни поста

КХ-ТEM824
8 външни линии /
24 вътрешни поста

- 3 външни и 8 вътрешни линии, с възможност за 
разширяване до 8 външни и 24 вътрешни.

- 3 нива за автоматичен достъп и гласово упътване 
до желания номер

- Пряк достъп до вътрешните постове (DISA) с 
изходящо съобщение

- Съвместимост с гласова поща
- Идентификация на повикването на обикновен и 

аналогов системен телефон (SLT, APT)
- SMS съвместимост
- Насочване на входящите повиквания към 

свободен вътрешен пост (UCD) с изходящо 
съобщение

- За повече удобство: интерфейс за домофон, брава 
и звънец.

- 6 външни и 16 вътрешни линии, с възможност за 
разширяване до 8 външни и 24 вътрешни.

- 3 нива за автоматичен достъп и гласово упътване 
до желания номер

- Пряк достъп до вътрешните постове (DISA) с 
изходящо съобщение

- Съвместимост с гласова поща
- Идентификация на повикването на обикновен и 

аналогов системен телефон (SLT, APT)
- SMS съвместимост
- Насочване на входящите повиквания към свободен 

вътрешен пост (UCD) с изходящо съобщение
- За повече удобство: интерфейс за домофон, брава 

и звънец.
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3-нива за автоматичен достъп и гласово упътване

Входящите повиквания могат да се 
поемат професионално и да се насочат 
с лекота към желания вътрешен пост от 
автоматичен оператор.  
Чрез избиране само на една цифра и 
следвайки инструкциите на предварително 
записаните изходящи съобщения 
(3-степенна DISA) вие автоматично 
се свързвате с желания номер без 
използуването на оператор. 

Системата е съвместима с 
функцията идентификация на 
повикването (Caller ID), която 
позволява на потребителя да вижда 
информация за обаждащия се на 
обикновените телефони (SLT)* или 
аналоговите системни телефони 
(APT).  Системните телефони с 
дисплей могат да се използуват за 
свързване с последните обадили се 
(Call Log).

 * Необходима е допълнителна платка                             
 * SLT които поддържат Caller ID

Гласова пощенска кутия *

Когато обаждащите се достигнат до 
вашата пощенска кутия, те ще чуят 
персоналния поздрав, който  вие сте 
записали и ще оставят съобщение. 
Call центрове и работни групи могат 
да използват една зона за запис 
на съобщения и възпроизвеждани 
впоследствие от оператор. 

*Необходима е допълнителна платка

А Н А Л О Г О В И   Т Е Л Е Ф О Н Н И   С И С Т Е М И

(Оператор)
Panasonic благодари 
за вашето обаждане. 
За оператор,
натиснете 0. 
За Търговски отдел, 
натиснете 1. 
За Серв. подръжка, 
натиснете 2.

За Азиатска секция, 
натиснете 0. 
За Европейска секция, 
натиснете 1.

0

(Азия)0(Продажби)1

(Европа)12

(Планиране) (САЩ)3

  Сервизна
под-ка(              ) (Даниел)0

2 (Дейвид)1

(Лиса)2

За Даниел, натиснете 0. 
За Дейвид, натиснете 1. 
За Лиза, натиснете 2.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3

1234567Дисплей

Детайлна разпечатка

ПринтерТелефонен номер
1234567 Дисплей Иво Колев

Вдигнете
слушалката

Затворете
слушалката

Персонален
поздрав Запис на

съобщение

Изберете
тел. №

Идентификация на повикването на обикновен 
и аналогов системен телефон (SLT, APT)*
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Интелигентни телефонни апарати, отговарящи
               на изискванията на съвременния офис

Бутон за навигация (КХ-Т7735 и KX-T7730)

Висококачествен дизайн

Светлинен индикатор 

Регулиране на ъгъла на наклона

Удобни за ползване слушалка и бутони, 
приятно матово покритие

Този голям и открояващ се индикатор 
свети при входящи повиквания или 
съобщения и ви позволява да се 
ориентирате, дори и от разстояние, 
кой точно телефон звъни.

За бърза настройка на силата на звука и 
контраста на дисплея.

Можете да изберете две степени на 
хоризонтално поставяне на
телефона за по-голямо удобство на 
ползване и спестяване на
място на бюрото.

12

КХ-Т7735
   Телефон с дисплей
-  Течнокристален дисплей 3 реда х 16 символа
-  12 програмируеми бутона за външни линии
-  Бутон за навигация
-  Микрофон-говорител
-  Вход за слушалка за глава

КХ-Т7740
   Конзола за директно избиране
-  32 бутона за директно избиране
-  32 сигнални лампи „заето“

КХ-Т7750
 Системен телефон
-  12 програмируеми бутона 
   за външни линии
-   Монитор

Новите модели аналогови системни телефони 
Панасоник съчетават свеж и енергичен дизайн с 
множество функции за удобство и ефективност.

КХ-Т7730
 Телефон с дисплей
-  LCD дисплей 1 ред х 16 символа
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T206       TEA308     TES824     TEM824     TD500      TVM50      TVM200 

SLT: Обикновен телефон       APT: Аналогов системен телефон       DPT: Цифров системен телефон         DISA: Директен достъп в системата     DECT: Цифров безжичен телефон

*1   T1 заема 2 слота; максимално 3 Т1 карти за шелф; максимално 8 Т1 карти за система.
*2   E1 заема 2 слота; максимално 3 Е1 карти за шелф; максимално 6 Е1 карти за система.

Забележка:
Някои от платките и модулите са предназначени само за определени страни. Моля, свържете се с вашия доставчик за повече информация относно наличието на определени платки и модули за вашия регион.

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И  М О Д У Л И  И  Т Е Л Е Ф О Н И

Телефони КХ-Т7750 Системен телефон с 12 програмируеми бутона
КХ-Т7730 Системен телефон с дисплей и микрофон-говорител (12 прогр. бутона)
КХ-Т7735 Системен телефон с дисплей и микрофон-говорител (12 прогр. бутона)
КХ-Т7740 Конзола за директно избират на вътр. постове (32 бутона с лампи и 16 функц. бутона)
КХ-T7450 Цифров системен телефон с говерител (12 прогр. Бутона)
КХ-Т7425 Цифров системен телефон с микрофон-говорител (24 прогр. бутона)
КХ-Т7433 Цифров системен телефон е дисплей и микрофон-говорител (24 прогр. бутона)
КХ-Т7436 Цифров системен телефон с голям дисплей и микрофон-говорител (24 прогр. Бутона)
КХ-Т7440 Цифрова конзола за директен достъп до вътрешните постове (66 поста)
КХ-Т7441 Цифрова конзола за директен достъп до вътрешните постове (48 поста)
КХ-Т7560 Цифров системен телефон с говорител (8 прогр. Бутона).
КХ-Т7565 Цифров системен телефон с говорител (8 прогр. Бутона).
КХ-Т7710 Системен тел. с индикатор за пов./съобщ., панел с бутони с едно докосв., вход за данни

Други KX-T7090 Слушалки (работят с всички системни телефони)
 КХ-Т30865 Домофон

КХ-A46 Адаптер за акумулатор – UPS
КХ-A46D Адаптер за акумулатор – UPS с зарядно
КХ-A227 Кабел за аварийно захранване
КХ-A291 Хотелски интерфейс PRS (До 64 стаи)
КХ-A292 Хотелски интерфейс PRS (До 128 стаи)
КХ-A293 Хотелски интерфейс PRS (До 448 стаи)
КХ-A297 Софтуер за управление на обажданията за KX-TD500 (Макс. 24 вътр. линии)
КХ-T20691 Платка за Изходящо съобщение (OGM) и Fax прехвърляне с DISA функция

Аналогови   КХ-ТЕ82460  Карта за домофони (2 порта)
 КХ-ТЕ82461     Карта за домофони (4 порта)
 КХ-ТЕ82474     Платка за обикновени телефони (SLT) (8 вътрешни)
 КХ-ТЕ82480   Платка за обикновени телефони (SLT) (2 външни и 8 вътрешни)

КХ-ТЕ82483     Хибридна платка (2 външни и 8 вътрешни)
КХ-ТЕ82491 Платка за изходящо съобщение и разпознаване на факс сигнал
КХ-ТЕ82492 2-канална платка за съобщения
КХ-ТЕ82493 Платка за идентификация на повикването (3 порта)

TVM KX-TVM502 2-канална хибридна платка
 KX-TVM524 Допълнителна памет за записи

KX-TVM594 LAN интерфейсна карта
KX-TVM596 Модемна платка
КХ-TVM204 Цифрова платка (4 порта)

ТD500 КХ-ТD520       Разширителен блок
КХ-ТD50104 Допълнителна конферентна карта (64 конферентни групи)
КХ-ТD50105   OCHA платка (тази платка е необходима за гласова поща)
КХ-ТD50170      Хибридна платка (DHLC) (8 порта SLT и DPT или APT)
КХ-ТD50172      Платка за 16 цифрови системни телефона (DLC)
КХ-ТD50175      Платка за 16 обикновенни телефона с индикация за съпбщенията (ESLC)
КХ-ТD50197 Модемна платка (ERMT) (33,6 Kbps)
КХ-ТD50180     Платка (ELCOT) (8-circuit)
КХ-ТD50288      8 BRI-ISDN платка
КХ-ТD50290      1 PRI-ISDN платка
КХ-ТD50189 Платка 12/16 Khz за 4 СО линии (опция за KX-TD50180)
КХ-ТD50300      PC конзола
КХ-ТD193      Платка за идентификации на викащия за 4 линии (опция за КХ-ТD50180)
КХ-Т96136 OHCA дъшерен борд за HLC/PLC платка (поддържа 2 специални телефона)
КХ-Т96161   Платка за домофони (поддържа 4 домофона и 4 електр. брави)
КХ-Т96170     Платка за хибридни телефони (HLC) (8-поста)
КХ-Т96172     Платка за специализирани телефони (PLC) (8-поста)
КХ-Т96174      Платка за обикновенни телефони (SLC) (8-порта)
КХ-Т96175     Платка за обикновенни телефони с индикация за събшения (SLC) (8-порта)
КХ-Т96180     Платка (LGOT) (8-порта)
КХ-Т96181     Платка (GCOT) (8-порта)
КХ-Т96182    Платка за директно избиране на вътрешен пост (DID) за 4 линии
КХ-Т96183     Платка с реверсиране на поляритета (R-COT) (8-порта) 
КХ-Т96184      Е&М платка за 4 линии
КХ-Т96185    Платка (OPX) за отдалечени постове (4-порта) (KX-T96186 е необходима)
КХ-Т96186 OPX захранващ блок за KX-T96185
КХ-Т96187     T1 платка 24 канала*1

КХ-Т96188      E1 платка 30 канала*2

КХ-Т96189     Платка за 12/16 Khz за 4 СО линии (P-COT)
КХ-Т96191       DISA Платка (4 Канала)
КХ-Т96193     Платка (AGC)
КХ-Т96196      Модемна платка (ERMT) (1,200 bps)
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Системни телефони 
   и допълнителни модули за KX-TDA

Системни телефони и допълнителни модули за KX-TDA
TDA15      TDA30     TDA100    TDA200

SLT: Обикновен телефон       APT: Аналогов системен телефон       DPT: Цифров системен телефон
DISA: Директен достъп в системата     DECT: Цифров безжичен телефон

*Броят на програмируемите бутони за външни линии може да бъде увеличен до 36 с KX-T7603.

Забележка:
Някои от платките и модулите са предназначени само за определени страни. Моля, свържете се с вашия доставчик за повече информация относно 
наличието на определени платки и модули за вашия регион.

Телефони KX-T7625 Цифров системен телефон с микрофон-говорител (24 прогр. бутона)
KX-T7630 Цифров системен телефон с 3-редов дисплей и микрофон-говорител (24 прогр. бутона)
KX-T7633 Цифров системен телефон с 3-редов осветен дисплей и микрофон-говорител (24 прогр. бут.)*
KX-T7636 Цифров системен телефон с 6-редов осветен дисплей и микрофон-говорител (24 прогр. бут.)*
KX-T7640 Цифрова конзола за директно избиране (60 бутона)
KX-T7603 Модул с допълнителни бутони (12 прогр. бутона)
KX-NT136 IP системен телефон с 6-редов осветен дисплей и микрофон-говорител (24 прогр. бутона)
KX-T7665 Цифров системен телефон с 1-редов дисплей и микрофон-говорител (8 прогр. бутона)
KX-T7450 Цифров системен телефон с монитор (12 прогр. бутона)
KX-T7425 Цифров системен телефон с микрофон-говорител (24 прогр. бутона)
KX-T7431 Цифров системен телефон с дисплей и микрофон-говорител (24 прогр. бутона)
KX-T7433 Цифров системен телефон с дисплей и микрофон-говорител (24 прогр. бутона)
KX-T7436 Цифров системен телефон с голям дисплей (24 прогр. бутона)
KX-T7560 Цифров системен телефон с монитор (8 прогр. бутона)
KX-T7565 Цифров системен телефон с дисплей и микрофон-говорител (8 прогр. бутона)
KX-T7730 Системен телефон с микрофон-говорител, с 1-редов дисплей (12 прогр. бутона)
KX-T7750 Системен телефон с монитор (12 прогр. бутона)
KX-T7710 Системен тел. с индикатор за пов./съобщ., панел с бутони с едно докосване, вход за данни

Други KX-TCA87 Слушалка за глава
KX-TCA89 Слушалка за глава
KX-T7090 Слушалка за глава
KX-T7601 USB модул
KX-T7440 Цифрова конзола за директно избиране (66 бутона с лампи)
KX-T7441 Цифрова конзола за директно избиране (48 бутона с лампи, бутон за отговор/освобождаване)
KX-T7740 Конзола за директно избиране (32 бутона с лампи, 16 функц. бутона)
KX-T30865 Домофон

Безжични KX-TCA225 DECT Слушалка - компактен бизнес модел
 KX-TCA155 DECT Слушалка - основен модел

KX-TDA0141 2-канална DECT клетъчна станция
KX-TDA0142CE 4-канална клетъчна станция за DECT слушалки
KX-TDA0143 Интерфейс за клетки (4 клетъчни станции)
KX-TDA0144 Интерфейс за клетки (8 клетъчни станции)
KX-TDA0196 Дистанционна платка
KX-TDA0180 Платка за 8 аналогови линии
KX-TDA0181 Платка за 16 аналогови линии
KX-TDA0182 Платка за директно избиране на вътрешни линии (DID) за 8 линии
KX-TDA0183 Платка за 4 аналогови линии
KX-TDA0184 Е&М платка за 8 линии
KX-TDA0187 Т-1 платка
KX-TDA0188 Е-1 платка
KX-TDA0284 BRI платка за 4 линии
KX-TDA0288 BRI платка за 8 линии
KX-TDA0290 PRI платка
KX-TDA0480 4-канална VoIP платка
KX-TDA0484 4-канална VoIP платка
KX-TDA0170 Цифрова хибридна платка за 8 вътрешни линии
KX-TDA0171 Цифрова платка за 8 вътрешни линии
KX-TDA0172 Цифрова платка за 8 вътрешни линии
KX-TDA0173 Платка за 8 обикновени вътрешни линии
KX-TDA0174 Платка за 16 обикновени вътрешни линии
KX-TDA0175 Платка за 16 обикновени вътрешни линии с индикатор за съобщения
KX-TDA0161 Платка за домофони с 4 линии (за KX-T30865)
KX-TDA0162 Платка за домофони с 2 линии (за германски тип)
KX-TDA0164 4-канална външна платка вход/изход
KX-TDA0166 16-канална платка за неутрализиране на ехото
KX-TDA0168 Платка за идентификация на повикването за вътрешни линии
KX-TDA0189 Платка за идентификация на повикването и сигналите за разходи за 8 линии
KX-TDA0190 Допълнителна базова платка с 3 слота
KX-TDA0191 4-канална платка за изходящи съобщения
KX-TDA0193 Платка за идентификация на повикването за 8 линии
KX-TDA0410 CTI Link карта
KX-TDA0470 16-канална VoIP платка
KX-TDA0490 16-канална VoIP Gateway платка
KX-TDA0103 L-тип захранващ блок
KX-TDA0104 М-тип захранващ блок
KX-TDA0105 Карта за разширение на паметта
KX-TDA0108 S-тип захранващ блок
KX-A228 S/M тип захранващ кабел
KX-A229 L тип захранващ кабел
KX-A258 Защитни капаци на празните слотове
KX-TDA0820 SD карта за памет за ъпгрейд на софтуера
KX-TDA0920 SD карта за памет за нова версия на софтуера
KX-TDA3171 Цифрова платка за 4 вътрешни линии
KX-TDA3172 Цифрова платка за 8 вътрешни линии
KX-TDA3173 Платка за 4 обикновени вътрешни линии
KX-TDA3174 Платка за 8 обикновени вътрешни линии
KX-TDA3180 Платка за 4 аналогови линии
KX-TDA3182 Платка за директно избиране на вътрешни линии (DID) за 3 линии
KX-TDA3183 Платка за 2 аналогови линии
KX-TDA3193 Платка за идентификация на повикването за 4 линии
KX-TDA3280 BRI платка за 2 линии
KX-TDA3283 BRI платка за 1 линия
KX-TDA3480 4-канална VoIP платка
KX-TDA3105 Карта за разширение на паметта
KX-TDA3161 Платка за домофони с 4 линии и външен вход/изход (за KX-T30865)
KX-TDA3162 Платка за домофони с 2 линии и външен вход/изход (за германски тип)
KX-TDA3166 8-канална платка за неутрализиране на ехото
KX-TDA3168 Платка за идентификация на повикването за вътрешни линии
KX-TDA3191 2-канална платка за съобщения
KX-TDA3192 2-канална платка за гласова поща
KX-TDA3196 Дистанционна платка
KX-TDA3820 SD карта за памет за ъпгрейд на софтуера
KX-TDA3920 SD карта за памет за нова версия на софтуера
KX-A236 Мрежов адаптор
KX-TDA0300 Софтуер за PC конзола
KX-TDA0350 Софтуер за PC телефон
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KX-TDA30

Характеристики на системите

Телефонни Бизнес Системи

T206*1                         TEA308         TES824                                  TEM824                                  TD500

Забележки:
*1   KX-T206S има само 1 хибриден порт, а KX-T206H има 6 хибридни порта
*2   KX-T206H поддържа отваряне на електрически брави, KX-T206S – не (и двата модела поддържат домофони)
*3    Общият брой на външните и вътрешните линии не може да надвишава 512

Външни линии Базови
 Макс.

Вътрешни постове Базови
 Макс.

Интерком линии

DTMF приемници

Домофони и електрически 
брави (макс.)

2

2

6

6

2

2

1*2

3

8

3

2

2

3

8

8

24

4

2

4

192*3

448*3

неблокируеми

2 за  SLC/HLC/DHLC
4 за ESLC

4

15

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И  М О Д У Л И  И  Т Е Л Е Ф О Н И

6

8

16

24

4

4

4

Тип                                                       KX-TDA100                 KX-TDA200

KX-TDA100/ KX-TDA200 (Вер. 2.0)
Максимален брой основни линии и разширителни платки, които могат да се инсталират 
на Хибридните IP телефонни системи

Основни линии *1   4   8

Разширителни платки   4   8

Общо:    5   10

*1  Една T1, E1, PRI30, PRI23 или IP-GW4 се смятат за 2 платки.

   KX-TDA100*3                    KX-TDA200*4

(-) MEC                      (+) MEC                       (-) MEC                        (+) MEC
Тип терминално оборудване

88            152                     176        304

64            128                     128        256

64             64                     128        128

64            128                     128        256

Телефони *2

SL и PT

SLT

PT

IP-PT

DSS (конзоли)

CS (клетъчни станции)

PS (портативни станции)

VPS (системи за гласова поща)

Домофон

Отваряне на ел. брави

Външен сензор

Външно реле

Модули с допълнителни бутони

USB модули

8

16

128

2

8

8

8

8

64                                128

64

8

32

128

2

16

16

16

16

128                                256

128

*2 Един T1-OPX (Off Premise Extension) порт или „BRI/PRI порт“ се смята за един жичен телефон.
*3 За макс. капацитет, допълнителна памет MEC (Memory Expansion Card) и/или M-Type захранващ блок се изисква.
*4 За макс. капацитет, допълнителна памет MEC (Memory Expansion Card) и/или L-Type захранващ блок се изисква.

Забележка:
За допълнителна информация относно макс. капацитет и конфигурации, моля обърнете се към вашия дилър.

*1 Макс. 4 порта (8 канала) на една VPS могат да се свържат към Хибридна IP-PBX
*2 Пет лиценза са осигурени на един CD-ROM

28

8

2

8-линии

1 (4-линии)

20

4

12

4

16

12

4

2

1 система*1

28

2

12*2

4

4

36

12

12

12-линии

1 (4-линии)

28

4

24

24

24

24

4

8

1 система*1

28

2

24*2

4

4

KX-TDA15 / KX-TDA30 (Вер. 2.0)

Макс. общ брой портове

(Вътрешни + основни)

Макс. брой основни линии

Аналогови линии

ISDN линии

Макс. IP портали

Макс. брой вътрешни постове

Аналогови системни тел.

Обикновени телефони

Цифрови системни тел.

(изкл. KX-T7600 серия 

и KX-T7560/7565)

Цифрови системни тел.

(KX-T7600 серия)

KX-T7560/7565

Конзоли за дир. избиране

Клетъчни станции

Системи за гласова поща

Безжични телефони

PC- Конзоли

PC-Телефони

Отваряне на ел. брави

Донофони

KX-TDA15            KX-TDA30  KX-TDA30
С КАРТА  KX-TDA3105

60

12

12

12-линии

1 (4-линии)

52

4

24

24

48

24

4

8

1 система*1

28

2

24*2

4

4
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Цялостни телекомуникационни решения

Независимо от размера на дейността ви, решенията на Панасоник й придават 
допълнителен блясък. Нашите интелигентни решения за управление на 
обажданията повишават ефективността на работата, удовлетворението на  
клиентите, както и вашата репутация. Цифровите системи на Панасоник 
предлагат насочване на повикването към свободен вътрешен пост (UCD), 
което разпределя обажданията в групата, за която са предназначени. 
Ако всички вътрешни линии са заети, системата ги поема като оператор, 
отговаряйки на обаждането с изходящо  съобщение. Супервайзорът може 
да наблюдава статуса на обажданията на дисплея на своя системен цифров 
телефон, и така да следи резултатността на групата в реално време, с цел по-
ефективни управленски решения.

Малък център за управление  на обажданията

Допълнителен софтуер (КХ-А297) интегрира централата с компютър, предоставяйки ви още по-
големи възможности за правление на обажданията и по-висока продуктивност. Обаждането може 
автоматично да се насочи към вътрешния пост, който най-дълго е бил свободен. Така работата се 
разпределя по-ефективно между служителите. Супервайзорът може във всеки момент да види 
статуса на всяка вътрешна линия, да контролира включването и изключването на служителите от 
групата, както и да променя зададеното разписание на поемане на обажданията по всяко време, в 
съответствие с комуникационния трафик.

Компютърната телефония проправя пътя към подобряване на ефективността на офиса, като 
интегрира телефонните системи с компютърните системи и база данни. В момента потенциалът на 
интеграцията компютър-телефони е голям, и все по-бързо расте. Например, когато ваш служител 
говори по телефона с клиент, 
компютърът автоматично отваря база 
— данните за клиента, неговия баланс в 
момента и назад във времето, характера 
на покупките, и друга
полезна информация. Компютърната  
телефония е ценен инструмент 
за подобряване на продажбите и 
обслужването във вашата компания.

Телекомуникационните и информационни технологии търпят днес 
революционни промени. Нашата бизнес среда също се променя, като все 
повече се акцентира  върху приложения, предлагащи цялостни решения. 
Телефонните бизнес системи на Панасоник са в уникалната позиция да 
ви предложат максималните ползи от тези промени с продукти, които са 
винаги в авангарда на технологичното развитие и са конфигурирани по 
начин, предлагащ цялостни решения.

Малък център за управление на обажданията

Гласова поща

Таксуване/Хотелско обслужване

Решения за работа в мрежа

Безжични решения

KX-TD500 Изчакващи

Супервайзор

Постоянно 
заето

Служители Служител

Контрол
на капцитета

на групата
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Гласовата поща на Панасоник ви дава възможност за ефективно управление на 
обажданията на няколко езика. С нея вашите клиенти получават вниманието и 
обслужването, което заслужават. Вие също печелите от това, че системата поема 
съобщенията и ви държи в течение 24 часа в денонощието. Разбира се ще ви хареса 
и спестяването на разходите. Решенията, които Панасоник ви предлага в тази област 
означават повече удобство за вас и по-голямо удовлетворение за вашите клиенти.

Гласова поща

Функция Автоматичен оператор
Можете да настроите вашата гласова поща според индиви-
дуалните потребности на вашите партньори. Това ви поз-
волява да ги обслужвате 24 часа на ден, на език по техен 
избор. Можете да запишете съобщения до търсещите ви с 
вашия е-mail адрес, с покана да изпратят факс или с насоч-
ване към ваш колега за допълнителна информация.

Функция Пощенска кутия
Когато обаждащите се достигнат до вашата пощенска 
кутия, те ще чуят персоналния поздрав, който вие 
сте записали (на какъвто език желаете) и ще оставят 
съобщение. Вие също можете да настроите системата 
да препраща автоматично съобщения до резервна 
поддържаща пощенска кутия, ако е необходимо.

Функция Интервю
Гласовата поща на Панасоник предлага обслужване тип 
„интервю“. Вие записвате до 10 въпроса и можете да 
настроите така системата, че когато някой се обади, да 
бъде насочен към пощенската кутия „Въпроси и отговори“. 
Системата ще отправи въпросите и ще запише отговорите 
на обаждащия се. Тази функция е идеална при поръчки 
по телефона, отсяване на кандидатури за работа, или 
провеждане на допитвания и анкети по телефона.

Прослушване на съобщението по време на връзката 
(Live Call Screening)
Когато този режим се включи, Вие можете да прослушвате 
входящите съобщения в момента на получаване, и 
да решавате дали да отговорите. Все едно че имате 
телефонен секретар на бюрото си.

Запис на разговор
Тази функция позволява на потребителя на вътрешния 
пост да запише в пощенската си кутия разговора само 
с едно натискане на функционалния бутон за двустранен 
запис. Неин вариант е функцията запис на разговор с 
прехвърляне, която позволява на вътрешния пост да 
запише разговора в пощенската кутия на друг потребител. 
Това е идеално за фирми, които желаят техният 
рецепционист лично да поема и насочва съобщенията на 
обаждащите се към индивидуалните пощенски кутии.

  КХ-ТVM200
- 0 до 24 порта и 1024 пощенски кутии

- 1000  часа общо време за запис на 
системата (макс.)

- Функция Интервю (запис на 
отговорите до 10 въпроса)

- Индикация за Гласова поща              
на LCD екрана

- Функции Автоматичен оператор; 
Прослушване на съобщението 
по време на връзката; Запис на 
разговор-двупосочен; Запис на 
разговор с прехвърляне-двупосочно

-  Избор на език, включително 
български.

Функции предлагани само от Панасоник

Ц Я Л О С Т Н И   Т Е Л Е К О М У Н И К А Ц И О Н Н И   Р Е Ш Е Н И Я

  КХ-ТVM50
- 2 до 6 порта и 64 пощенски кутии

- 8  часа общо време за запис на 
системата (макс.)

- Функция Интервю (запис на 
отговорите до 10 въпроса)

- Индикация за Гласова поща              
на LCD екрана

- Функции Автоматичен оператор; 
Прослушване на съобщението 
по време на връзката; Запис на 
разговор-двупосочен; Запис на 
разговор с прехвърляне-двупосочно

-  Избор на език, включително 
български
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Цялостни телекомуникационни решения

Таксуване
Хотелско обслужване
За компании в сферата на настаняването и обслужването, телефонните 
системи на Панасоник са важен инструмент за повишаване ефективността на 
работата и удовлетворението на клиентите. Системите предлагат вградени 
хотелски функции като: настаняване/напускане; събуждане по телефона и др. 
Те могат също да бъдат свързани с допълнителни таксуващи устройства или 
със светлинен индикатор за получено съобщение на телефона в стаята.

Интерфейс за компютърно управление на системата (Property Management 
System interface КХ-А291/КХ-А292/КХ-А293) интегрира КХ-ТD500 с повечето 
от най-известните хотелски софтуери. Това ви дава редица допълнителни 
възможности за по-добра ефективност и обслужване на клиентите, 
включително

-  Настаняване/напускане
-  Задаване/отменяне/потвърждение на събуждане по телефона
-  Включване/изключване на светлинен индикатор за съобщения
-  Информация за статуса на стаята
-  Телефонно счетоводство
-  Активиране/Дезактивиране на вътрешен пост

Решения за работа в мрежа
Всеки вид бизнес печели от сигурни, евтини, лесни 
за употреба междуофисни връзки. Връзки по 
Е&М наети линии или пренос на глас по мрежата 
(VоIP) могат да снижат значително разходите, като 
едновременно ви дават лесен достъп в рамките 
на корпоративната локална мрежа, свързвайки 
отдалечени офиси. Например, мрежовите номера ви 
позволяват да назначите отделен телефонен номер 
на всеки вътрешен пост в клоновете или в главния 
офис, което спестява време и средства. Хибридните 
KX-TDA IP телефонни системи подържат QSIG 
протокол, позволявайки ви да свържете множество 
отдалечени телефонни централи и да изградите една 
голяма и ефективна виртуална телефонна система с 
разширени комуникационни възможности.
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Безжични решения (DECT)

  KX-TCA255
- Течно-кристален дисплей 6 реда х 16 знака   

за идентификация на повикването    
и по-лесна употреба

- Графично меню с икони
- Автоматично поемане/приключване    

на повикването при слушалки 
- Индикация на входящо обаждане    

чрез звънене и вибрация 
- 32 тонални - полифонични мелодии    

за позвъняване
- Персонализация на повикването
- Указател за 200 номера
- Светеща клавиатура
- Синьо осветяване на LCD дисплея
- Батерия: 17 часа разговор/ 270 часа    

в режим Готовност
- Размери (ВхШхД): 120 х 45 х 22 мм
- Тегло: 112 гр.

  KX-TCA155
- Течно-кристален дисплей 6 реда х 16 знака   

за идентификация на повикването    
и по-лесна употреба

- Графично меню с икони
- Автоматично поемане/приключване на повикването  

при слушалки 
- 32 тонални - полифонични мелодии за позвъняване
- Персонализация на повикването
- Указател за 200 номера
- Светеща клавиатура
- Синьо осветяване на LCD дисплея
- Батерия: 10 часа разговор/ 120 часа    

в режим Готовност
- Размери (ВхШхД): 143 х 48 х 31.5 мм
- Тегло: 130 гр.

DECT

Ц Я Л О С Т Н И   Т Е Л Е К О М У Н И К А Ц И О Н Н И   Р Е Ш Е Н И Я

Напълно съвместими с цифровите безжични Напълно съвместими с цифровите безжични DDЕСТ телефони, ЕСТ телефони, 
цифровите суперцифровите супер хибридни системи на Панасоник ви дават  хибридни системи на Панасоник ви дават 
по-голяма ефективност и мобилностпо-голяма ефективност и мобилност на комуникационните  на комуникационните 
мощности извън рамките на офиса. В такива сфери катомощности извън рамките на офиса. В такива сфери като  
производството и складовете на едро, това позволява на производството и складовете на едро, това позволява на 
вашия персонал давашия персонал да бъде винаги на работното си място и  бъде винаги на работното си място и 
едновременно да се движиедновременно да се движи по целия етаж или сектор. В  по целия етаж или сектор. В 
автомобилния бизнес и други дейностиавтомобилния бизнес и други дейности, разположени на по-, разположени на по-
широко пространство, тази система позволява да отговаряте широко пространство, тази система позволява да отговаряте 
нана клиентите си възможно най-бързо. С такава нова цифрова  клиентите си възможно най-бързо. С такава нова цифрова 
системасистема вие обслужвате незабавно клиентите а и извличате  вие обслужвате незабавно клиентите а и извличате 
максималното от всяка бизнес възможност.максималното от всяка бизнес възможност.
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Дизайнът и спецификациите на моделите могат да се променят от производителя без предизвестие.
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