ALWAYS MORE PANASONIC
THAN YOU EXPECT TELEFONER
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DECT-enheter är bärbara avancerade telefonterminaler som har många av de
#     $ !    %   &#   !   sa. Oavsett om du behöver en modell för kontoret eller lagret är det lätt att hitta
en som passar tack var det breda modellutbudet.

DECT
(DIGITALLY ENHANCED CORDLESS TELEPHONES)

                  
har enheter som uppfyller alla dina behov – från NT300-seriens professionella
terminaler till NT400-terminal för applikationer och NT700-konferensenhet. Tack
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IP-TELEFONI

Personliga kundkontakter är en avgörande faktor för att lyckas med affärer. Att hålla kontakten är syftet med all kommunikation - oavsett hur kommunikationen sker:
via IP, traditionell telefoni eller med trådlös teknik. Kvalitet och tillförlitlighet är avgörande i all verksamhet. Det breda utbudet av telefonterminaler innebär att Panasonic har en passande lösning för alla branscher, bland annat hotell och restaurang, hälsovård, utbildning, försäljning, och mycket annat.

VILKEN AV PANASONICS TELEFONILÖSNINGAR
ÄR BÄST FÖR DIN VERKSAMHET?

·

AVANCERAD
KONTORSANVÄNDARE

Tydlig bakupplyst LCD-display
Stor alfanumeriska display
Uppmärkningsbara knappar
Knapp för enkel navigering
Justerbar i flera vinklar
Handsfree-kommunikation med Bluetooth-headset som tillval

* Funktionerna är inte tillgängliga på alla modeller. Kontakta din närmaste återförsäljare
för mer information.

·
·
·
·
·
·

Oavsett om du väljer digitala eller IP-telefoner är alla modeller eleganta,
intuitiva och enkla att använda för alla användare av telefonsystemet och det
erbjuds många olika funktioner*:
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Under hela vägen från själva tillverkningsprocessen till energiförbrukning strävar
Panasonic efter att utforma miljöanpassade produkter som bidrar till att minska
din energiförbrukning och belastning på miljön.

MILJÖANPASSNING

Panasonics telefonterminaler genomgår alla en rigorös kvalitetskontroll och olika
tester innan de lämnar fabriken för att garantera problemfri funktion.

·

TILLFÖRLITLIGHET

·

·

·

Mobil

SIP-telefoner är smarta enheter med unika funktioner för olika typer av tilllämpningar. De är idealiska för utspridda kontor eller hemarbete.
SIP gör det möjligt för medarbetare som jobbar på distans att ansluta till
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att spara för ditt företag.

Användare i nätverk

·

·
·

·

Användare på resande fot
GRUPPLEDARE/CHEF

·

·

·

Softphone

ANVÄNDARE MED
HEMMAKONTOR
·

·

·
·

IP

Digital

Vanlig kontorsanvändare

Användartyp

SIP-TELEFONI (SESSION INITIATION PROTOCOL)

Med en IP-baserad Softphone kan användaren ringa från en PC eller en
mobilenhet. Samtidigt som samtalskostnaderna minskar kan de användas på
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bredbandsnätverket hemma.

IP SOFTPHONES

DT300-seriens digitala telefoner har avancerade funktioner för ökad produktivitet, däribland en stor Display, möjlighet att använda Bluetooth-headset och
systemtelefonbok. De utgör kostnadseffektiva alternativ för alla
typer av verksamhet.

DIGITAL TELEFONI
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Justerbar i olika vinklar

Enkel navigering

Bakbelyst LCD-display

Programmerbara knappar

Bluetoothmodul som tillval

3 Tillval. Alla modeller förutom KX-NT321.

2 Endast KX-NT366

1 Tillval. Alla modeller förutom KX-NT321

Navigeringsknapp

Uttag för headset

Programmerbara knappar
med röda/gröna lysdioder

Anslutning för extra tangentmodul 3

Uppmärkningsbara knappar 2

LCD-display med 6 eller 3 rader - 24 tecken

Bluetooth®-modul 1
Meddelande-/ringsignallampa

Dessa IP-telefoner har en högkvalitativ högtalarfunktion och erbjuder överlägsen ljudkvalitet tack vare en avancerad akustisk teknik. KX-NT300-seriens
IP-telefoner har många olika funktioner och är mycket enkla att använda.
Dessutom stöder de en rad avancerade funktioner som har utvecklats för
förbättrad användning och komfort.
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Panasonics IP-telefoner i KX-NT300-serien är snygga, intuitiva och enkla att
använda för alla telefonanvändare. Du får en helt ny ljudupplevelse, kommu   #     ' #$   !  
eller hemma.

NT300
IP-TELEFONER

Handsfree-kommunikation med Bluetooth-headset
IP-anslutning
Minskar kostnader för kabeldragning
2 Ethernet-portar
Enkel navigeringsknapp
Programmerbara knappar

NT300-seriens IP-terminaler kan anslutas direkt till ditt datanätverk och tillhandahåller avancerade IP-telefonifunktioner samtidigt som de är enkla att använda.
Användare kan enkelt ansluta sina datorer till företagets nätverk (LAN) med hjälp
av den inbyggda Ethernet-switchen med 2 portar på enhetens baksida - något som
minskar antalet sladdar på skrivbordet. Terminalerna är kompatibla med Panasonics
båda KX-NCP-plattformar samt KX-TDE och KX-TDA PBX:er, vilket borgar för
snabb och enkel integration.
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* Funktionerna är inte tillgängliga på alla modeller. Kontakta din närmaste
återförsäljare för mer information.

·
·
·
·
·
·

;<<&5<=+6/8

/   _
KX-NT307 - Bluetooth-modul (passar alla modeller utom KX-NT321)
KX-A239 - AC-adapter

KX-NT321

KX-NT366

KX-NT300 -SERIEN

KX-NT303

KX-NT346

KX-NT305

KX-NT343
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Handsfree-kommunikation med Bluetooth-headset
Tydlig vit bakbelysning
Dubbel vinkeljustering
Stor alfanumeriska display
Enkel navigeringsknapp
Programmerbara knappar

Denna avancerade telefonserie kan integreras med Panasonic kommunikationsplattformar, KX-NCP, KX-TDE- och KX-TDA - vilket ger snabb tillgång till hela
utbudet av telefonisystemfunktioner och applikationer.

&  #     $
och passar alla kontorsmiljöer.
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Justerbar i olika vinklar

Enkel navigering

Bakbelyst LCD-display

Programmerbara knappar

Bluetoothmodul som tillval

3

2

1

Tillval. Alla modeller förutom KX-DT333 & KX-DT321
Tillbehör. Alla modeller förutom KX-DT321
Tillbehör. KX-DT333 & KX-DT343 & KX-DT346 Bild: Modell KX-DT346.
Övriga modeller kan se annorlunda ut.

Navigeringsknapp

Uttag för headset

Programmerbara knappar De
programmerbara knapparna är
de röd/gröna LED-tangenterna.

Anslutning för extra Key-modul 2

LCD-display med 6 eller 3 rader - 24 tecken

Bluetooth®-modul 1
Meddelande-/ringsignalindikering

Med ergonomisk design och funktioner som förbättrar användarnas dagliga
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typer av sladdanslutna headsets samt Bluetooth-headset.
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ENKEL INTEGRATION

* Funktionerna är inte tillgängliga på alla modeller. Kontakta din närmaste
återförsäljare för mer information.

·
·
·
·
·
·

;<<&5<=+6/8

De här telefonerna ger en superb ljudkvalitet med högtalartelefon
och headsetkontakt.
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Panasonics KX-DT300-serien är avancerade kontorstelefoner utvecklade för
företagsanvändare som kräver funktionsrika telefonterminaler för skiftande
affärsbehov. Dessa avancerade och användarvänliga företagstelefoner har utvecklats för en effektiv daglig kommunikation.

DT300
DIGITALA TELEFONER
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KX-NT307 - Bluetooth-modul (passar alla modeller utom KX-DT333 & KX-DT321)
KX-DT301 - USB-modul (Passar alla modeller utom KX-DT333 & KX-DT321)

KX-DT321

KX-DT346

KX-DT300 -SERIEN

KX-NT303

KX-DT343

KX-DT390

KX-DT333
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Är någon sen till mötet och behöver länkas in i konferensen?
+={|}}$ #      #      % ~"[ 
  %          +
takt med att dina konferenssamtal utvecklas kan du länka in andra media i dina
  '   '         

Behöver du expandera ditt möte till en annan plats?
/     ={|}}            
IP-konferenstelefoner och stödjer även funktioner för webbkonferenssystem.

={|}}+"    #          
telefonsystem eller med ditt företags- eller bredbandsnätverk. Samtal via datanätverket har ett mycket klart ljud vilket är praktiskt vid konferenssamtal.

KX-NT700 IP-konferenstelefon är utformad för att spara tid och resurser för din
verksamhet och gör det enkelt att starta ett konferenssamtal.

KX-NT700 IP-KONFERENSTELEFON

Panasonics sortiment av applikationsterminaler är en serie lösningar för de som
%        '    !    

PANASONIC
APPLIKATIONSTELEFONER

· Passande vid arbete på distans eller via filialkontor
· SIP-protokoll
z% %'       !
· Högtalartelefon
· Enkel installation
· PoE
· 2 Ethernet-portar
· Nätadapter som tillbehör
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Med inbyggt stöd för den senaste SIP-tekniken stödjer KX-TDE IP PBX eller
KX-NCP SIP-telefoner som standardanknytningar. Företag kan nu använda Panasonics KX-HGT100 SIP-telefon eller egna urval av SIP-telefoner för användare
på kontoret eller de som jobbar på distans, genom att ansluta till kontoret via
bredbandsnätverk från i stort sett var som helst.
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plattformar och möjliggör användning av öppna standardterminaler.

KX-HGT100 SIP-TELEFON

KX-NT400 erbjuder en praktisk kommunikationslösning på platser där du inte
behöver en dator. Tack vare internetfunktionalitet kommer du enkelt åt affärsaplikationer som körs på företagets webbserver.
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KX-NT400 har utformats runt applikationsbaserad teknik vilket gör den idealisk
        #        '
samtidigt som den förenklar och förbättrar affärskommunikationen.
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den inbyggda programvaran Communication Assistant ger användarna snabb och
 !  # $#   
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Allt användaren behöver göra för att använda IP Softphone är att ansluta till
IP-nätverket via en dedikerad bredbandsuppkoppling för att använda telefonpro Q %    #    +"%   
 #           +"#   

Med Panasonics KX-NCS8100 IP Softphone-modul kan sälj- och supportavdel     $    %     +"  
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IP SOFTPHONE
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idealisk för många olika branscher, däribland hotell och restauranger, resebyråer,
detaljhandeln, moderna kontor och i kundtjänstmiljö.
Få tillgång till företagets telefonbok, den senaste väderleksrapporten eller
företagets webbsidor med hjälp av en programutvecklad terminal.

Endast KX-TCA175 och KX-TCA275
Endast KX-TCA364 och KX-TCA275
Endast KX-TCA364

KX-WT115
Instegsmodell
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Anställda med mobiltelefoner kan också ringa till kunder från sina mobiltelefoner
   #    *   !   
telefonsystem, vilket centraliserar all affärskommunikation.Mobiltelefoner kan
även integreras i ICD-grupper. Det innebär att inkommande samtal ringer i både
kontorstelefonen och mobiltelefonen samtidigt, så att företaget kan använda ett
enda nummer utåt - något som ökar kontaktbarheten.

Mobiltelefoner är effektiva hjälpmedel för all verksamhet utanför kontoret.
Panasonics plattformar stödjer den senaste tekniken för mobil integration
- samtal som görs till en kontorsanknytning kan vidarekopplas till en mobiltelefon till en lägre, fast kostnad. Samtal kan även kopplas tillbaka till en
kontorsanknytning eller till kontorets röstbrevlådesystem.

MOBIL/GSM-INTEGRERING FÖR KOMMUNIKATION
/8Q116Z;V8[6;/1[

KX-TCA275
Kompakt affärsmodell

KX-TCA364
Tålig modell

6 #   &/Z     '%   ! 
utförande kan du vara säker på att Panasonic har en mobil företagslösning som
täcker dina behov.KX-WT115-modellen (instegsmodell) är ett kostnadseffektivt
alternativ med god prestanda, medan KX-TCA275 kombinerar kompakt form, låg
vikt och stryktålighet med en mängd funktioner för företagstelefoni. KX-TCA175 är
ett bra val för användare som vill ha bra standardfunktioner till en låg kostnad. För
#   $  #  ={ZQ    #*    
IP64-standarden för damm- och stänktålighet. Dessutom har alla våra DECT-telefoner nu förbättrats med en brusreducerande funktion för områden med störande
bakgrundsljud, vilket gör att ljudkvaliteten är lika bra även i bullriga miljöer.

ELEGANTA, SMARTA OCH TÅLIGA
96+1Q/8+Q1/858Q55V8[/;6

Det flercellig DECT-systemet är en integrerad trådlös mobilitetslösning med
automatisk överföring mellan installerade trådlösa cellenheter, vilket förbättrar
täckningen och ger en verklig mobil kommunikation även när lokalerna är stora.

Panasonics mobila kontorslösning gör att du kan hantera dina samtal via lätta,
smarta och trådlösa DECT-terminaler när du inte sitter vid skrivbordet. Med trådlös XDP (eXtra Device Port) kan användare ansluta sina trådlösa DECT-telefoner
till samma anknytning som den fasta telefonen och ta emot samtal var som helst
på kontoret.

FLERCELLIG TRÅDLÖS DECT FÖR
MOBILA KONTORSLÖSNINGAR

KX-TCA175
Standardmodell

Oavsett om du arbetar på kontor, eller på någon annan större anläggning, kan du
%"      &/Z *  !!  
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att aktivera den mobila integreringsfunktionen. Upplev friheten med trådlös
kommunikation och kristalklar ljudkvalitet.

TRÅDLÖSA
MOBILA LÖSNINGAR

3

2

1

· LCD-display i färg 1
· Upplyst knappsats
· Skärm med flera språk
· Högtalartelefon
· Programmerbara knappar
· Stöd för PBX-funktionalitet
· Telefonbok med 200 poster
· Headset-kompatibel
· 10 ringmelodier 1
· 10 programmerbara
snabbvalsknappar
z    %2
· Mötesläge 2
· IP64 Stänk- och
dammskyddad 3
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DECT-enheter ett brett urval av cellstationer med funktioner för 2, 4 eller 8
  %      *   !    &/Z
repeater.Systemet erbjuder automatisk överlämning mellan installerade trådlösa
basstationer, vilket förbättrar täckningen och ger verklig mobil kommunikation
även i riktigt stora lokaler.
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FÖRETAGSKOMMUNIKATION
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Enkelt att ringa i mörker

Stänk- och dammtålig

Tydlig LCD-display i färg

Headsetuttag för handsfreeanvändning

Inkommande samtal och
meddelanden syns tydligt
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Panasonic Nordic AB
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Sweden
www.panasonic.se
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färger samt att göra justeringar så att våra produkter överensstämmer
med den senaste tekniken.

