PANASONIC KX-UT-REEKS SIP-TOESTELLEN
FUNCTIEOVERZICHT
De Panasonic KX-UT-reeks SIP-toestellen verbetert persoonlijke communicatie met uitstekende audio van
HD-kwaliteit op elke telefoon, in combinatie met eenvoudige toegang tot krachtige ondersteunende functies
en applicaties. De reeks loopt van standaardtelefoons tot kantoorkey-sets, bedrijfstelefoons en Smart Deskapplicatietelefoons met touchscreen, en voldoet aan alle vereisten. De reputatie van Panasonic op het gebied van
ontwerp, kwaliteit, betrouwbaarheid en zorg voor het milieu waarborgt een uitzonderlijke gebruikerservaring waar
de toestellen ook worden gebruikt, als deel van een cloud-service of met een
IP-telefooncentrale, in een bedrijfsomgeving of thuis.

Belangrijke eigenschappen
HD-audio
De KX-UT-reeks SIP-toestellen levert audiokwaliteit van het hoogste niveau, zodat gesprekken altijd goedverstaanbaar zijn. De KX-UT-reeks biedt G.722-, G.711- en G.729a-codecs met standaard breedband HD-audio in de hele
reeks. Dankzij verbeterde ruisonderdrukking en een uitgebreide geluiddempende omkasting biedt de KX-UT-reeks
SIP-toestellen gebruikers een superieure audiobeleving via de handset, speakerphone of optionele headsets. De
gehele reeks is voorzien van breedband handsets die compatibel zijn met gehoorapparaten, ingebouwde luidspreker
en microfoon van hoge kwaliteit.

Lcd-displays
De grote, duidelijke lcd-displays met intuïtieve gebruiksinterface bieden snel toegang tot telefoonboeken en functies.

EHS (Electronic Hook Switch)
Dankzij een ingebouwde (Plantronics-compatibele) EHS-poort hebben de KX-UT133- en KX-UT136 SIP- toestellen
toegang tot de Plantronics-reeks draadloze headsets. Dit zorgt voor nog meer draagbaarheid en comfort aangezien
frequente gebruikers zonder de beperkingen van een handset kunnen rondbewegen.

Milieuvriendelijk
Door het lage stroomverbruik in combinatie met een geavanceerde ECO-stand-bymodus worden energiekosten
binnen de perken gehouden. In ECO-modus daalt de consumptie onder de 1 watt! (KX-UT 1xx-reeks).

Plug and play-configuratie
De uitgebreide inrichtingsopties, waaronder automatische configuratie via een inrichtingsserver, zorgen voor
lagere overheadkosten voor beheer, wat tijd en geld bespaart. De reeks is gecertificeerd voor gebruik met Digium
Asterisk en Broadsoft Broadworks, wat zorgt voor uitstekende compatibiliteit met toonaangevende leveranciers
van softswitches.

KX-UT113

KX-UT123

KX-UT133

Monochroom grafisch

Monochroom grafisch

KX-UT136

KX-UT248*

KX-UT670*

Monochroom grafisch

Grafisch in grijstinten

Kleuren 262k

242 x 109 pix. – 6 regels

4,4 inch

7 inch touchscreen

Beeldscherm
Lcd-display

Monochroom grafisch

Lcd-formaat

242 x 55 pixels – 3 regels

Lcd-contrast
Lcd met achtergrondverlichting

6 niveaus

Nee

Geen

Aan/Auto/Uit

HD-video

15/Auto

Nee

720p

Installatiemogelijkheden
Kantelbare bureaustandaard

Nee

Muurbevestiging

Ja – 2 posities

KX-A432 (optioneel)

Lichtnetadapter

KX-A433 (optioneel)

KX-A434 (optioneel)

Optioneel - KX-A239

Optioneel - KX-A422

Netwerken
Ethernet-poorten

1 – 10/100

2 – 10/100

2 – 10/100

PoE (Power over Ethernet)

Ja

Bluetooth

Nee

Ja

Optioneel

Audiofuncties
Volume handset,
luidspreker en headset

8 niveaus (inclusief ruisonderdrukking en vervormingspreventie)

Beltonen

15 niveaus

32

Belvolume

6 niveaus + Uit

Headsetaansluiting

7 niveaus + Uit
2,5 mm

EHS- besturingspoort

Geen

3,5 mm Plantronics-compatibel

Audiocodec

G.711, G.722, G.726, G.729a

G.711, G.722, G.729a

Toetsen
Softtoetsen

Ja - 4

Programmeerbare toetsen

0

Ja - scherm
24

24 (3 pagina's met 8 toetsen)

24 (4 pagina's met 6 toetsen)

toetsen 0-9, * en #

Ja

Ja - schermtoetsen

Navigatietoets en
annuleren

Ja

Scherm- en menutoetsen

Softwarefuncties
Telefoonboek (contacten)
Contacten
gesprekkenlogboek

100 – elk met 5 nummers

500 – elk met 5 nummers

Afhankelijk van geheugen *2

Geen

30 inkomende gesprekken + 30 uitgaande gesprekken

100 in + 100 uit

Vergaderen

3 partijen (binnen terminal – meerdere partijen afhankelijk van server)

XML

Ondersteuning XML-applicaties *3

Wachtmuziek

Geleverd door hostservice (PBX-/SIP-server)

IP-functies
SIP-accounts

2

SIP-compatibel

4

6

RFC 3261 standaard SIP-server, Asterisk, Broadsoft, Panasonic SIP PBX

IP-versie

IPv4

DHCP-client

Ja

DNS

Ja

HTTP

Ja

HTTPS

Ja

SNTP-client

Ja

VLAN (802,1q)

Ja

QoS (DiffServ)

Ja

802.1x

Nee

Ja

Configuratie
Plug and play-configuratie

Serverconfiguratie, TR-069, Panasonic-omleidingsserver

Handmatige configuratie

Interne webconfigurator, lokale (lcd-)netwerkconfiguratie
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*Voorlopige specificaties
*2 Tot 500 verbonden met NS1000
*3 Begin 2012

We behouden ons expliciet het recht voor redelijke wijzigingen aan te brengen in modellen, afmetingen en kleuren, en om aanpassingen te doen waarmee onze producten aansluiten op de allernieuwste technologie.

