
POŁĄCZENIE
MA ZNACZENIE

ĄĄ
KAŻDE Centrale PBX Panasonic są obsługiwane przez 

eleganckie i intuicyjne w obsłudze telefony cy-
frowe, telefony IP oraz bezprzewodowe (DECT). 
Dzięki wsparciu ze strony aplikacji i urządzeń 
konferencyjnych, przedsiębiorstwa mają bogaty 
wybór rozwiązań umożliwiających dostosowanie 
ich do indywidualnych wymagań dotyczących 
komunikacji biznesowej.

Nieograniczone możliwości 

dzięki bogatej ofercie urządzeń 

Terminale telefoniczne



Panasonic oferuje szeroki wybór telefonów, obejmujący urządzenia cyfrowe, 

telefony IP oraz bezprzewodowe (DECT). Są one w stanie zaspokoić wszystkie 

potrzeby komunikacyjne przedsiębiorstwa oraz są kompatybilne ze wszyst-

kimi urządzeniami z obszaru rozwiązań telekomunikacyjnych Panasonic.

TELEFONY

Jaki rodzaj telefonów Panasonic najlepiej odpowiada Twoim potrzebom?

PANASONIC
BIZNESOWE

Dla przedsiębiorstw osobisty kontakt z klientami jest znaczącym czynnikiem decydującym o odniesieniu su-
kcesu. Urzymywanie kontaktu stanowi podstawę całej komunikacji – niezależnie od sposobu w jaki jest ona 
realizowana: czy to za pośrednictwem technologii IP, tradycyjnych telefonów, czy z wykorzystaniem tech-
nologii bezprzewodowych. Dla biznesu kluczowe są jakość i niezawodność. Dzięki tak szerokiemu wyborowi 
telefonów Panasonic posiada rozwiązania dostosowane do każdego rodzaju działalności, jak np. branża ho-
telowa, zdrowotna, edukacyjna, administracyjna i rządowa, handlowa oraz wiele innych.

Telefony cyfrowe

Telefonia cyfrowa została stworzona w latach 80. 
ubiegłego wieku jako technologiczne rozwinięcie tra-
dycyjnych systemów telefonii analogowej. Jest ona 
niezawodna i udostępnia szeroki zakres funkcji.

Telefony IP

Telefonia IP umożliwia użytkownikowi pracę w oder-
waniu od stałego miejsca, obniża koszty okablowa-
nia oraz pozwala na lokalną lub zdalną współpracę 
członków zespołów za pośrednictwem szerokopas-
mowych lub prywatnych (VPN) łącz sieciowych.

Telefony SIP (ang. Session Initiation Protocol)

Telefony SIP są inteligentnymi urządzeniami, wypo-
sażonymi w unikalne funkcje współpracujące z opro-
gramowaniem. Są idealne dla pracowników w podró-
ży lub pracujących zdalnie.

SIP umożliwia zdalnym pracownikom połączenie się 
z biurem za pośrednictwem szybkiej, szerokopas-
mowej sieci IP praktycznie z dowolnego miejsca na 
świecie. Ponieważ większość dostawców usług VoIP 
nie pobiera żadnych opłat za połączenia głosowe, 
które pozostają w obrębie Internetu, oznacza to zna-
czące ograniczenie kosztów dla prowadzonej dzia-
łalności.

Oprogramowanie telefoniczne IP

Oprogramowanie telefoniczne IP umożliwia użytkow-
nikom wykonywanie połączeń za pośrednictwem 
komputera PC lub palmtopa. Połączenia można wy-
konywać w miejscach, gdzie tradycyjne telefony są 
niedostępne, jednocześnie ograniczając ich koszty, 
np. na lotniskach, w biurach klientów lub nawet za 
pośrednictwem domowego szerokopasmowego dos-
tępu do Internetu. 

Cyfrowe telefony bezprzewodowe (DECT) 
Telefony DECT są przenośnymi, zaawansowanymi 
urządzeniami telefonicznymi, posiadającymi większość 
funkcji telefonów systemowych, nie są więc rozwiąza-
niem kompromisowym. Jeśli zachodzi potrzeba naby-
cia telefonu DECT do biura lub sklepu, odpowiedni 
wybór jest możliwy dzięki szerokiemu zakresowi dostęp-
nych modeli.



NIEZAWODNE

WYSOKIEJ JAKOŚĆI
TELEFONY

Niezawodność

Przed opuszczeniem fabryki wszystkie telefony wy-
produkowane przez Panasonic poddawane są rygo-
rystycznej kontroli jakości oraz testom, które gwaran-
tują nabywcom brak jakichkolwiek problemów.

Ekologia

Począwszy od procesu produkcji aż do kwestii zuży- 
cia energii – Panasonic jest zaangażowany w two- 
rzenie produktów przyjaznych dla środowiska, umo-
żliwiając użytkownikom ograniczenie zużycia energii. 

Niezależnie, czy wybór padnie na model cyfrowego tele- 
fonu systemowego, czy IP, wszystkie oferowane urządze- 
nia są eleganckie, intuicyjne w obsłudze, przyjazne użyt- 
kownikowi i komfortowe oraz co najważniejsze wyposa- 
żone są w bogaty wybór istotnych funkcji*:
  •  Wyraźny, podświetlany ekran LCD
  •  Wyświetlanie dużych znaków alfanumerycznych
  •  Przyciski programowalne z możliwością opisywania
     manualnego lub elektronicznego
  •  Łatwy w obsłudze przycisk nawigacyjny 
  •  Obudowę umożliwiającą ustawienie pod wieloma
     kątami
  •  Opcjonalną możliwość komunikacji przez
     bezprzewodową słuchawkę nagłowną Bluetooth 

* Funkcje dostępne w wybranych modelach, o szczegóły prosimy
  pytać sprzedawców.

Telefony – główne funkcje Cyfrowe IP Opr. telef. Mobilne

Typowy użytkownik biurowy � �
Zaawansowany użytkownik biurowy � � �
Pracownik zdalny � �
Pracownik w podróży � � �
Menadżer/Szef zespołu biurowego � � � �
Sieciowy użytkownik biura � �

Typ użytkownika



Zaawansowane telefony stacjonarne Panasonic z serii KX-DT300 są prze-

znaczone dla użytkowników biurowych, oczekujących dużego wyboru, 

bogato wyposażonych urządzeń telefonicznych, spełniających ich rosną-

ce potrzeby biznesowe.

Te wygodne w obsłudze, zaawansowane telefony biznesowe zostały zapro-

jektowane, tak aby zapewnić efektywną bieżącą komunikację.

Telefony te zapewniają doskonałą jakość komuni-
kacji głosowej podczas korzystania z systemu głoś-
no mówiącego oraz zintegrowanego portu słuchawki 
nagłownej. 
Elegancka, ultranowoczesna stylistyka oraz możli-
wość wyboru czarnego lub białego koloru obudowy 
pozwalają dobrze zharmonizować je z każdym wy-
strojem biurowego wnętrza.
Ergonomicznie zaprojektowane, wyposażone w roz-
wiązania i funkcje telefony te służą poprawie codzien- 
nej wydajności pracy użytkowników. Są idealne dla 
agenów Call Center, czy obsługi hotelowej. Oferta 
obejmuje szeroki wybór aparatów przewodowych 
oraz bezprzewodowe słuchawki nagłowne (Bluetooth).

Zaawansowane cyfrowe telefony 
systemowe

  •  Nie zajmująca rąk komunikacja dzięki słuchawkom
     nagłownym Bluetooth                                 
  •  Białe podświetlenie zapewniające dużą czytelność
  •  Konstrukcja z podwójną regulacją pochylenia
  •  Duży wyświetlacz alfanumeryczny
  •  Wygodny przycisk nawigacyjny 
  •  Programowalne przyciski

Główne funkcje

Urządzenia z tej nowoczesnej serii współpracują z 
centralami Panasonic z serii KX-TDA oraz KX-TDE, 
jak również integrują się z zaawansowanymi siecio-
wymi platformami komunikacyjnymi KX-NCP – umo-
żliwiając szybki dostęp do całego spektrum funkcji 
oraz aplikacji systemu telefonicznego.

Łatwa integracja

Podświetlany wyświetlacz LCDOpcjonalny moduł Bluetooth Programowalne przyciski Łatwa nawigacja Wielostopniowa regulacja pochylenia

* Funkcje dostępne w wybranych modelach, o szczegóły prosimy
  pytać sprzedawców.

DT300 CYFROWE

SYSTEMOWE
TELEFONY



*1 Opcjonalny. Wszystkie modele oprócz 
     KX-DT333 i KX-DT321
*2 Opcjonalny. Tylko KX-DT343 i KX-DT346
Ilustracja: Model KX-DT346. Wygląd innych 
                modeli może się różnić.

Złącze dodatkowego
modułu przycisków*2

Przyciski programowalne
Przyciski programowalne są wyposażone 
w czerwone/zielone kontrolki LED. 

Gniazdo
słuchawki
nagłownej

Moduł Bluetooth®*1

Lampka
wiadomości/dzwonka

6- lub 3-liniowy, 
24-znakowy 

wyświetlacz LCD

Przycisk nawigacyjny

KX-DT346

KX-NT303 KX-DT390

KX-DT333KX-DT343

KX-DT321

Linia urządzeń z serii KX-DT300

Dodatkowe wyposażenie opcjonalne:

KX-DT301 - Moduł USB (tylko KX-DT346 oraz DT343)
KX-NT307 - Moduł Bluetooth (oprócz KX-DT333 oraz KX-DT321)



Telefony systemowe IP Panasonic z serii KX-NT300 są eleganckie, intuicyjne   

w obsłudze, przyjazne użytkownikowi i komfortowe dla wszystkich użytkow-

ników.

Telefony IP z serii NT300 przenoszą w nowy wymiar jakości dźwięku, wydaj-

ności komunikacji, oraz elastyczności umożliwiającej ich ulokowanie w miej-

scu przebywania użytkownika, niezależnie czy jest to biuro, czy jego dom.

NT300

SYSTEMOWE IP
TELEFONY

Telefony IP z tej serii wyposażone są w wysokiej ja-
kości systemy głośno mówiące oraz zapewniają do-
skonałą jakość połączeń głosowych dzięki zastoso-
wanej zaawansowanej technologii akustycznej. 
Mimo wyposażenia w bogaty zestaw funkcji, telefo-
ny IP z serii KX-DT300 są niezwykle łatwe w obsłu- 
dze. Oferują szeroki wybór zaawansowanych roz- 
wiązań służących poprawie użyteczności oraz kom- 
fortu korzystania.

Zaawansowane telefony systemowe IP

  •  Duży wyświetlacz alfanumeryczny
  •  Przyciski programowalne z funkcją opisywania
  •  Moduł Bluetooth umożliwiający obsługę
     bezprzewodowej słuchawki nagłownej
  •  Wygodny przycisk nawigacyjny
  •  Dodatkowy port IP do podłączenia komputera 
  •  Podwójna regulacja kąta pochylenia umożliwiająca
     niezależną regulację ustawienia obudowy telefonu 
     i wyświetlacza LCD 

Główne funkcje*

Telefony IP z serii NT300 podłączane są bezpo-
średnio do istniejącej sieci LAN udostępniając usłu- 
gi telefonii IP o zaawansowanym poziomie funkcjo- 
nalności i komfortu. Użytkownicy mogą łatwo 
podłączyć swoje komputery do biurowej sieci loka-
lnej LAN, wykorzystując wbudowany 2-portowy prze- 
łącznik Ethernet (switch), którego złącza znajdują 
się z tyłu urządzenia – ograniczając plątaninę prze- 
wodów na swoich biurkach.
Dzięki kompatybilności z centralami Panasonic z serii 
KX-TDA oraz KX-TDE, a także zaawansowanymi 
sieciowymi platformami komunikacyjnymi KX-NCP, 
umożliwiają szybką i łatwą integrację w systemie.  

Integracja z siecią LAN

Przyciski z funkcją opisywania Podświetlany wyświetlacz LCDOpcjonalny moduł Bluetooth Łatwa nawigacja Wielostopniowa regulacja pochylenia

* Funkcje dostępne w wybranych modelach, o szczegóły prosimy
  pytać sprzedawców.



Dodatkowe wyposażenie opcjonalne:

KX-NT307 - Moduł Bluetooth (oprócz KX-NT321)
KX-A237 - Zasilacz AC

Linia urządzeń z serii KX-NT300

KX-NT346KX-NT366

KX-NT303 KX-NT305

KX-NT343

KX-NT321

*1 Opcjonalny. Wszystkie modele oprócz NT321
*2 Opcjonalny. Tylko KX-NT366
*3 Opcjonalny. Tylko KX-NT343/346 
Ilustracja: Model KX-NT366. Wygląd innych modeli
                może się różnić.

Złącze dodatkowego
modułu przycisków*3

Przyciski programowalne/
Przyciski z funkcją opisywania*2

Przyciski programowalne są wyposażone 
w czerwone/zielone kontrolki LED. 
Przyciski z funkcją opisywania posiadają 
własny wyświetlacz LCD.

Gniazdo
słuchawki
nagłownej

Moduł Bluetooth®*1

Lampka
wiadomości/dzwonka

6- lub 3-liniowy, 
24-znakowy 

wyświetlacz LCD

Przycisk nawigacyjnyPrzycisk zmiany strony
etykiet programowalnych

(łącznie 4 strony)



Telefon konferencyjny IP KX-NT700 służy oszczędnemu 
wykorzystywaniu cennego czasu i środków przedsiębior-
stwa dzięki ułatwieniu organizacji połączeń konferencyj-
nych.
Telefon konferencyjny IP KX-NT700 współpracuje z istnieją-
cym systemem telefonicznym lub działa niezależnie w sieci 
komputerowej przedsiębiorstwa albo z wykorzystaniem sze-
rokopasmowego dostępu do Internetu. Połączenia z wyko-
rzystaniem sieci komputerowej zyskują dzięki wysokiej 
jakości dźwięku, która sprawia, że prowadzone konferen-
cje są o wiele bardziej użyteczne.

Potrzebujesz rozszerzyć udział w swoim spotkaniu o inną 

lokalizację?

Możliwości KX-NT700 pozwalają na prowadzenie 3-stron-
nych konferencji z użytkownikami innych telefonów konfe-
rencyjnych IP, a nawet obsługują internetowe systemy 
konferencyjne.

Ktoś spóźnia się na spotkanie i istnieje potrzeba włą-

czenia go do trwającej konferencji?

KX-NT700 obsługuje połączenia ze standardową siecią 
telefoniczną (PSTN), a zatem  dodanie zdalnego telefonu mo-
bilnego do połączenia konferencyjnego jest bardzo proste. 
Dyskusję konferencyjną można uzupełnić o przesyłane 
materiały, takie jak zdjęcia, prezentacje, a nawet nagrania 
wideo. 

Oferta Panasonic obejmująca użytkowe urządzenia telefoniczne udostęp-

nia zestaw rozwiązań dla osób zaangażowanych w prowadzenie kon-

ferencji lub spotkań między osobami znajdującymi się w wielu miejscach.

URZĄDZENIA

Oprogramowanie telefoniczne IP

PANASONIC
TELEFONICZNE

Główne funkcje
    •  Przeznaczone dla pracowników zdalnych lub małych,
     zamiejscowych biur
  •  Obsługa protokołu SIP
    •  Funkcje zawieszania i przekazywania połączeń oraz
     dostępu do poczty głosowej
   •  System głośno mówiący
  •  Łatwa instalacja 
  •  Zasilanie przez sieć Ehernet (PoE) 
   •  2 porty Ethernet
  •  Opcjonalny zasilacz AC

Telefon konferencyjny IP KX-NT700

Session Initiation Protocol (SIP) jest dostępny na wielu 
platformach komunikacyjnych Panasonic i otwiera przed 
użytkownikami możliwość korzystania z wielu urządzeń tego 
otwartego standardu.
Dzięki wbudowanej obsłudze najnowszej technologii SIP, 
centrale z serii KX-TDE lub KX-NCP mogą obsługiwać tele-
fony SIP jako standardowe linie wewnętrzne. Przedsiębior-
stwa mogą teraz wykorzystywać produkowane przez Pana-
sonic telefony SIP KX-HGT100 lub dowolne wybrane standar-
dowe telefony SIP umożliwiając użytkownikom domowych 
biur lub zdalnym pracownikom podłączenie się do biurowe-
go systemu łączności za pośrednictwem szerokopasmowej 
sieci IP, praktycznie z dowolnego miejsca na świecie.

Telefon SIP KX-HGT100

Oprogramowanie telefoniczne IP Panasonic KX-NCS810X umo-
żliwia podróżującym handlowcom oraz pracownikom serwisu, 
lub jakimkolwiek innym zaawansowanym użytkownikom wyko-
rzystywanie swoich komputerów jako telefonów IP, w celu uzy-
skania dostępu do usług zunifikowanej komunikacji w dowolnym 
miejscu i o dowolnej porze. 
Do uruchomienia oprogramowania telefonicznego IP użytkownik 
potrzebuje jedynie dostępu do szerokopasmowej sieci IP.  Wszy-
scy pracownicy mogą być centralnie podłączeni do korporacyj-
nej centrali IP – co umożliwia im uzyskanie zaawansowanej wy-
dajności pracy biurowej w oparciu o wyjątkowo ekonomiczną 
komunikację VoIP.
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Telefon IP KX-NT400

Produkowany przez Panasonic telefon KX-NT400 jest 
innowacyjnym i eleganckim, najwyższej klasy telefonem 
IP z serii NT.
Zaawansowana technologia i duży interfejs z kolorowym 
wyświetlaczem sprawiają, że telefon IP KX-NT400 jest 
wyjątkowo przyjazny dla użytkownika, podczas gdy wbu-
dowane oprogramowanie Communication Assistant za-
pewnia mu szybki i łatwy dostęp do usług zunifikowanej 
komunikacji.
Opracowany w oparciu o technologię bazującą na apli-
kacjach, KX-NT400 jest idealnym rozwiązaniem dla przed-
siębiorstw pragnących zmaksymalizować wydajność i po-
prawić skuteczność pracowników biurowych, przy jed-
noczesnym uproszczeniu i udoskonaleniu komunikacji 
biznesowej.

KX-NT400 udostępnia praktyczne rozwiązanie komuni-
kacji w miejscach, gdzie posiadanie komputera PC nie 
jest wymagane. Dzięki obsłudze Internetu umożliwia łatwy 
dostęp do aplikacji biurowych, działających na firmowym 
serwerze www.
Ten elegancki, najwyższej klasy telefon, wyposażony jest 
w wiele funkcji, które czynią go odpowiednim do zasto-
sowania w wielu dziedzinach gospodarki, takich jak ho-
telarstwo, turystyka, handel, nowoczesne biura i centra 
informacji telefonicznej.
Dostęp do firmowej bazy danych, najświeższych prog-
noz pogody lub firmowych stron www możliwy jest dzięki 
temu, iż bazuje na wykorzystaniu aplikacji.

INNOWACYJNE

PRZYJAZNE
ELEGANCKIE



Niezależnie od tego, czy chodzi o biuro, fabrykę, dom handlowy, supermar-

ket, czy inne rozległe przedsiębiorstwo, wielobazowe systemy DECT zapewnia-

ją stały kontakt ze współpracownikami i klientami, nawet jeżeli ich użytkow-

nik jest mobilny i porusza się po terenie firmy. Komunikację z łatwością 

można rozciągnąć poza biuro, udostępniając funkcjonalność integracji tele-

fonów komórkowych. Warto wykorzystać swobodę komunikacji – bezprze-

wodowej, z krystalicznie czystą jakością głosu. 

BEZPRZEWODOWE

MOBILNE
ROZWIĄZANIA

Telefony komórkowe są atrakcyjnym rozwiązaniem prowa-
dzenia biznesu poza biurem. Centrale KX-NCP obsługu-
ją najnowszą technologię integracji telefonów komórko-
wych – umożliwiając przekazywanie połączeń skierowa-
nych na linię wewnętrzną w biurze na telefon komórkowy 
po niższym, stałym koszcie. Połączenia mogą być również 
przekazywane z powrotem na biurowe linie wewnętrzne 
lub do firmowego systemu poczty głosowej.

Pracownicy posiadający telefony komórkowe mogą także 
inicjować połączenia do swoich klientów, które będą przez 
zewnętrznych abonentów rozpoznawane jako pochodzą-
ce z telefonów wewnętrznych firmy, a nie z telefonów mo-
bilnych – co przyczynia się do centralizacji całej komuni-
kacji biznesowej.

Telefony komórkowe mogą być nawet integrowane wew-
nątrz grup ICD, co pozwala na kierowanie połączeń przy-
chodzących jednocześnie na telefon znajdujący się na 
biurku oraz na telefon mobilny, umożliwiając użytkowni-
kom odbieranie swoich połączeń zarówno za pomocą tele-
fonu biurkowego, jak i mobilnego i w związku z tym zapew-
niając do nich „jednonumerowy” dostęp – zwiększający 
ich dostępność.

Zapewniająca pełną mobilność integracja 

z telefonami bezprzewodowymi/GSM

Opracowane przez Panasonic rozwiązania zapewniające mobil-
ność w biurze umożliwiają podczas prowadzenia rozmowy swobod-
ne przemieszczanie się wewnątrz biura i opuszczanie swojego 
stanowiska pracy, dzięki korzystaniu z lekkiej, wyposażonej w 
istotne dla prowadzenia biznesu funkcje bezprzewodowej słuchaw-
ki DECT. Użytkownicy korzystający z bezprzewodowego portu XDP 
(eXtra Device Port), mogą zaprogramować swoje bezprzewo-
dowe słuchawki DECT, tak aby miały ten sam numer wewnętrzny 
co telefon stacjonarny znajdujący się na ich biurku, a następnie 
odbierać skierowane do nich połączenia, nawet gdy znajdują się 
poza swoim stanowiskiem pracy. 

Wielobazowy system DECT jest zintegrowanym rozwiązaniem 
mobilnym, zapewniającym automatyczne przekazywanie obsługi 
słuchawki między zainstalowanymi bazami telefonów bezprze-
wodowych – zwiększając zasięg ich działania i zapewniając 
autentyczną swobodę komunikacji nawet wewnątrz rozległych 
siedzib.

Wielobazowe bezprzewodowe telefony 

DECT zapewniające mobilność w biurze

Wyraźna sygnalizacja połączeń i wiadomości Łatwe wybieranie w ciemnym otoczeniu Czytelne, kolorowe wyświetlacze LCD Gniazdo słuchawki nagłownej Odporność na kurz i opryskanie wodą



KX-TCA275

Kompaktowy model biznesowy
KX-TCA175

Model standardowy
KX-TCA355

Model wzmocniony

INTELIGENTNE

ODPORNE
ELEGANCKIE

Korzystając z telefonów DECT Panasonic – niezależnie 
od tego, czy Twój wybór padnie na podstawowy, bizne-
sowy, czy odporny, przygotowany do pracy w ciężkich 
warunkach, model telefonu – otrzymasz rozwiązanie mobil-
nej komunikacji DECT, które zaspokoi Twoje potrzeby. 

Słuchawki DECT KX-TCA275 łączą w sobie zalety małych 
rozmiarów, małej masy i dużej trwałości, z szerokim zakre-
sem użytecznych funkcji urządzeń biznesowych, podczas 
gdy model KX-TCA175 stanowi dobry wybór dla użytkow-
ników, którzy oczekują dobrej jakości działania, uzyski-
wanej za niewygórowaną cenę. Jako uzupełnienie, do 
pracy w ciężkich warunkach, proponowana jest wzmoc-
niona słuchawka KX-TCA355, spełniająca surowe wyma-
gania odporności na kurz i zamoczenie stawiane przez 
standard IP54.

Systemy KX-NCP umożliwiają komunikację bezprzewo-
dową o rozszerzonym zasięgu, dzięki obsłudze wielu sta-
cji bazowych oraz wykorzystaniu stacji bazowych o dużej 
przepustowości, które podnoszą elastyczność wykorzy-
stania oraz mobilność naszych telefonów bezprzewo-
dowych. 
System zapewnia automatyczne przekazywanie obsługi 
między zainstalowanymi stacjami bazowymi – zwiększa-
jąc dzięki temu pokrycie obszaru sygnałem i gwarantu-
jąc autentyczną mobilność komunikacji nawet wewnątrz 
rozległych obiektów.

Rozszerzanie bezprzewodowej biurowej 

komunikacji mobilnej

Eleganckie, inteligentne i odporne – 

Biznesowe telefony mobilne

KX-A272

Stacja retransmisyjna

KX-NCP0158

8-kanałowa stacja bazowa IP

KX-TDA0155

2-kanałowa stacja bazowa

KX-TDA0156

4-kanałowa stacja bazowa

KX-TDA0158

8-kanałowa stacja bazowa

Kolorowy wyświetlacz LCD*1

Podświetlana klawiatura
Wybór spośród wielu języków
wyświetlania komunikatów
System głośno mówiący
Przyciski programowalne
Obsługa funkcji centrali PBX
200-pozycyjna książka telefoniczna
Obsługa słuchawki nagłownej
9 melodii dzwonka
10 programowalnych przycisków
wybierania jednoprzyciskowego
Alarm wibracyjny*2

Tryb konferencyjny*2

Odporność na zamoczenie 
i zanieczyszczenia zgodna z IP54*3

*1 Tylko KX-TCA175 oraz KX-TCA275 
*2 Tylko KX-TCA355 oraz KX-TCA275

*3 Tylko KX-TCA355



PSQE1037YA.  Wydrukowane w Polsce.  Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 


