
Panasonic 
siP-toestellen
met HD-kwaliteit 
nog veel meer onDersteunenDe functies 
en aPPlicaties

AlwAys more  
thAn you expect



sIp-toestellen – 
belangrijke 
eigenscHaPPen

geAvAnceerde technologIe voor geAvAnceerde 
zAkelIjke ApplIcAtIes
de panasonic-reeks sIp-toestellen biedt uitgebreide mogelijkheden voor de configuratie 
van oplossingen, terwijl dankzij geavanceerde inrichtingssystemen een snelle en eenvou-
dige configuratie en installatie gewaarborgd blijft.

plug And plAy-confIgurAtIeoptIes
de gehele kx-ut-reeks sIp-toestellen biedt ondersteuning voor inrichtingsvoorzieningen 
waarmee een 'plug and play'-configuratie wordt geboden. hierdoor kan het toestel snel en 
automatisch worden geconfigureerd met setup-bestanden die op een externe server zijn 
opgeslagen.

 Bedrijven en organisaties hebben geen tijd om telefoonsystemen op te zetten. 
 ze verwachten dat telefoons tegenwoordig direct kunnen worden gebruikt.

 panasonic biedt partners toegang tot een omleidingsserver waarmee sIp-oplossingen 
 uit de ut- en tgp-reeks eenvoudig en effectief worden geconfigureerd, ook op afstand.

 u hoeft de telefoon alleen nog maar aan te sluiten, te wachten tot de configuratie 
 is voltooid en verdergaan met uw werk.

pAnAsonIc-leverAncIerspArtners 
Broadsoft – Verbinding maken met een marktleider
· Broadsoft biedt voIp-software die gehoste telefonie en multimediaservices mogelijk  
 maakt. met de bekroonde technologie kunnen leveranciers van draadloze services, vaste  
 lijnen en kabel hypermoderne spraak- en multimedia-applicaties leveren. 
· Broadsoft levert voIp-applicaties aan 7 van de top 10 en 13 van de top 25 grootste  
 telecomleveranciers ter wereld, waaronder kpn, telefónica de españa, telstra, 
 t-systems en verizon.
· Broadsoft is de grootste leverancier ter wereld van sIp-softswitches.

Asterisk Certificatie
· de panasonic-toestellen uit de kx-ut-reeks en de tgp-reeks zijn gecertificeerd voor  
 gebruik met digium Asterisk. Asterisk is 's werelds populairste open-sourcecommunica- 
 tieproject. door panasonic sIp-toestellen te combineren met Asterisk kan eenvoudig een  
 brede reeks telefonieservices worden gemaakt en geïmplementeerd.
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sIp – sessIon InItIAtIon protocol
sIp wordt steeds populairder als standaardprotocol voor het configu-
reren van communicatiesessies via Ip-netwerken en maakt bovendien 
unified communications mogelijk. panasonic sIp-toestellen leveren 
betrouwbare uc-oplossingen met ondersteuning voor toonaangevende 
systemen, zoals digium Asterisk en Broadsoft Broadworks.

sIp dect
door de draadloze dect-technologie te combineren met sIp worden 
alle voordelen van moderne voIp-gesprekken via internet, traditionele 
zakelijke telefoonfunctionaliteit en eenvoudig beheer via internet 
samengebracht, waardoor dit product zeer geschikt is voor kleine 
kantoren en ondernemingen met filialen.

vergAderen vIA sIp
de sIp-vergaderoplossingen van panasonic zijn ontworpen om waarde-
volle tijd en resources te besparen door collega's bij elkaar te brengen 
die contact moeten onderhouden op verschillende locaties. de vergader-
oplossingen leveren audio van hoge kwaliteit en kunnen moeiteloos met 
uw standaardbedrijfsapplicaties worden geïntegreerd.

Alle Panasonic-toestellen in de UT-reeks en TGP-reeks bieden de volgende 
functies voor nog meer gebruiksgemak:

· groot, duidelijk lcd-display met gebruiksvriendelijke interface
·	 Breedband	HD-audio	(High	Definition)	met	full-duplex	speakerphone 
·	 Gecertificeerd	voor	gebruik	met	Digium	Asterisk	en	Broadsoft	Broadworks
·	 Eenvoudige	configuratie	met	uitgebreide	opties	voor	inrichting 
· uitgebreide codec-ondersteuning: g.711µ-law, g.711A-law, g729a, g722
· minimale belasting van milieu met stroomverbruik van nog geen 1 w in eco-modus

kX-ut670 smart desktop-telefoon

kX-ut248 executive kantoortelefoon

kX-ut136 kantoortelefoon

kX-ut133 kantoortelefoon

kX-ut123 standaard kantoortelefoon

kX-ut113 standaard kantoortelefoon

kX-tgP500 sIp dect-reeks

mAAk kennIs met de toekomst 

van communicatie
de panasonic-reeks sIp-toestellen verbetert persoonlijke communicatie met uit-
stekende audio van hd-kwaliteit op elke telefoon, in combinatie met eenvoudige 
toegang tot krachtige ondersteunende functies en applicaties. de reeks loopt van 
standaardtelefoons tot sIp dect-stations, bedrijfstoestellen en smart desk-ap-
plicatietelefoons 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.
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ontworpen voor succes
kX-ut-reeks

kX-ut670 smart desktop-telefoon
· managers en verticale markten
· gecertificeerd voor Broadsoft en Asterisk
· geavanceerde interface met touchscreen 
· touchscreen van 7 inch  
·	 Programmeerbaar	(JAVA,	HTML	en	Adobe	Flash)
· Breedband spraakoverdracht van hoge kwaliteit 
	 (handset,	headset	en	speakerphone)
·	 HD-video	van	hoge	kwaliteit	(H.264	/	720p)
· 2 gigabit ethernet-poorten, poe 
·	 Groen	(laag	stroomverbruik	in	stand-by)

kX-ut248 executive bureautelefoon
· Algemene kantoorgebruikers 
· gecertificeerd voor Asterisk en Broadsoft 
· monochroom lcd-scherm van 4,4 inch 
· papierloze toetslabels 
· Breedband spraakoverdracht van hoge kwaliteit 
	 (handset,	headset	en	speakerphone)
· ondersteuning voor telefonische vergadering met 3 gebruikers 
· xml-toepassingsinterface
· Ingebouwde Bluetooth voor headset
·	 EHS	(Electronic	Hook	Switch)
· 2 gigabit ethernet-poorten, poe 
·	 Groen	(laag	stroomverbruik	in	stand-by)

kX-ut136 Office	bureautelefoon
· gecertificeerd voor Asterisk en Broadsoft. 
· 24 functietoetsen
· telefonische vergadering met 3 gebruikers
· xml-toepassingsinterface
· telefoonboek - 500 contacten met elk 5 nummers 
· lcd-scherm met 6 regels en achtergrondverlichting
·	 EHS	(Electronic	Hook	Switch,	Plantronics)
· 2 ethernet-poorten, poe 
·	 Groen	(laag	stroomverbruik	in	stand-by)
· Breedband spraakoverdracht van hoge kwaliteit

kX-ut133 kantoortelefoon
· gecertificeerd voor Asterisk en Broadsoft. 
· 24 functietoetsen
· telefonische vergadering met 3 gebruikers
· xml-toepassingsinterface
· telefoonboek - 500 contacten met elk 5 nummers 
· lcd-scherm met 3 regels en achtergrondverlichting
·	 EHS	(Electronic	Hook	Switch,	Plantronics)
· 2 ethernet-poorten, poe 
·	 Groen	(laag	stroomverbruik	in	stand-by)
· Breedband spraakoverdracht van hoge kwaliteit

pAnAsonIc - optImAle
siP-Prestaties
hd-AudIo
de kx-ut-reeks sIp-toestellen levert audiokwaliteit van het hoogste niveau, zodat gesprekken 
beter verstaanbaar zijn. deze sIp-toestellen bieden gebruikers een superieure audiobeleving.

IntegrAtIe met crm-ApplIcAtIes
door de kx-ut-reeks panasonic-toestellen te verbinden met een Broadsoft-service worden 
allerlei mogelijkheden voor crm-integratie beschikbaar. zowel inkomende als uitgaande 
gesprekken kunnen via de pc worden afgehandeld. met de toepassing van mondago 
go connect wordt toegang tot een brede reeks veelgebruikte crm-systemen mogelijk 
gemaakt. gebruikers hebben toegang tot desktop- en webapplicaties, waarmee ze hun 
productiviteit verhogen en de concurrentie voorblijven.

mInder kABels – eén kABel nAAr de desktop
Breid uw bedrijfsactiviteiten uit, niet de kabelwirwar in uw kantoor. veel van de panasonic 
sIp-toestellen zijn voorzien van een tweede netwerkpoort, waardoor een tweede apparaat 
netwerktoegang heeft met minder kabels. deze reductie geldt ook voor de stroomvoorziening: 
alle toestellen uit de ut-reeks ondersteunen power over ethernet. dit betekent dat bureaus 
niet meer vol staan met stroomadapters.

EHS	(ELECTRONIC	HOOK	SWITCH)
Door	een	ingebouwde	EHS	(Electronic	Hook	Switch)	hebben	bepaalde	SIP-toestellen	toegang	
tot de plantronics-reeks draadloze headsets, wat zorgt voor nog meer draagbaarheid en 
comfort aangezien frequente gebruikers zonder beperkingen kunnen rondbewegen. plantronics 
is een van 's werelds meest toonaangevende leveranciers van headsettechnologie. hun reeks 
hoogwaardige oplossingen verbetert de hd-audiokwaliteit van de kx-ut-reeks sIp-toestellen.
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touchscreentechnologie

toetsen van hoge kwaliteit

gemakkelijk leesbare lcd-displays

hd-breedbandaudio

handige navigatietoets

programmeerbare functietoetsen



1 alleen kx-tgp550    2 alleen kx-tgp500

ultrAmodern – 
De nieuwe tgP-reeks
de kx-tgp500-serie combineert alle voordelen van moderne hd voIp-gesprekken via internet, 
traditionele zakelijke telefoonfunctionaliteit en eenvoudig beheer via internet, waardoor 
dit product zeer geschikt is voor kleine kantoren en ondernemingen met filialen. dankzij 
wachtmuziek van hoge geluidskwaliteit en voicemailservices is er geen belangrijk gesprek 
meer dat u mist, dankzij de integratie van de telefoon met de services van de telefoonmaat-
schappij. nieuwe berichten worden op de handset weergegeven, zodat u weet dat iemand u 
wilde spreken, ook als u niet aan uw bureau zit. voor extra gemak kunt u overal uw berichten 
beluisteren. ook kunt u een sms-bericht laten sturen door de antwoorddienst als u in afwezig-
heid bent gebeld.

voIp-gesprekken met hIgh defInItIon 
voIce performAnce
ervaar ongeëvenaarde geluidskwaliteit bij voIp-gesprekken via internet. de toestellen uit de 
tgp500-reeks ondersteunen high definition sound performance. dankzij breedbandaudio
met een superieure geluidskwaliteit hoort u iedere nuance in de stem van uw gesprekspartner.

telefoongesprekken over meerdere kAnAlen met 
functIonAlIteIt voor meerdere lIjnen
met de tgp500 sIp-toestellen kunt u met een druk op de knop eenvoudig kiezen uit 
1 van 3 inkomende gesprekken; u kunt dus moeiteloos de oproepen selecteren die u moet 
beantwoorden. met extra handsets ervaart u zelfs het gemak van telefonisch vergaderen en 
profiteert u van de mogelijkheid om tegelijkertijd twee telefonische vergaderingen met drie 
deelnemers te voeren. u kunt ook drie gesprekken tegelijk beheren.

flexIBIlIteIt en controle
Bepaal en controleer eenvoudig hoe u gesprekken wilt beheren en pas dit volledig aan uw 
wensen aan. met de gebruiksvriendelijke webapplicatie kunt u het systeem snel en mak-
kelijk wijzigen en in enkele minuten nieuwe gebruikers toevoegen.

ondersteunIng tot 8 sIp-nummers
(bijvoorbeeld	tot	8	directe	DID-lijnen	of	-toestellen)	Met	de	TGP500-reeks	hebt	u	maximaal	
acht	(8)	telefoonnummers.	U	kunt	nummers	op	verschillende	manieren	instellen:	kies	een	
uniek nummer voor iedere handset of programmeer de handsets in groepen om gesprekken 
centraal te kunnen afhandelen.

kX-tgP500 reeks Belangrijke eigenschappen
· ondersteuning voor 3 gelijktijdige netwerkgesprekken 
· ondersteuning voor sIp en breedband
· hd-breedbandaudio
· dect-radiotechnologie  
· eenvoudige configuratie via het web
· lcd-scherm van 2,1 inch met witte achtergrondverlichting en 
 snoerloze handset
· programmeerbare beltoongroepen
· knop voor bellen van handset met statusindicator op basiseenheid 1
· tot 6 draadloze dect-handsets
·	 Tot	8	SIP-registraties	(bijvoorbeeld	maximaal	8	DID-lijnen	of	toestellen)
· tweede ethernet-poort 1
· handsfree speakerphone op basiseenheid 1 en draadloze handset
· Aan muur bevestigbare basiseenheid 2

kX-tPa50 functies
· lcd-scherm van 2,1 inch met witte achtergrondverlichting en  
 snoerloze handset
· helder berichtlampje
· softtoetsen
· telefoonboekgeheugen voor 100 nummers
· 10 laatst gebelde nummers
· lokale of netwerkintercom
· 10 dagen stand-by en 5 uur spreektijd
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kX-ut123 standaard kantoortelefoon
· gecertificeerd voor Asterisk en Broadsoft. 
· eenvoudige bediening
· telefonische vergadering met 3 gebruikers
· telefoonboek - 500 contacten met elk 5 nummers
· plug and play-configuratie 
· 2 x 10/100-Basetx ethernet-poorten, poe 
·	 Groen	(laag	stroomverbruik	in	stand-by)
· Breedband spraakoverdracht van hoge kwaliteit

kx-nt700 vergAderoplossIng voor desktops
· uitstekende spraakkwaliteit dankzij een breedband spraakcodec 
	 (G.722	(16	kHz	sampling))	
· full-duplex akoestische ruisonderdrukking 
· conversie met spraaksnelheid 
· vastleggen van vergaderingen met 
 sd-geheugenkaart 
· vergadering met 3 gebruikers 

kX-ut113 standaard bureautelefoon
· gecertificeerd voor Asterisk en Broadsoft. 
· eenvoudige bediening
· telefonische vergadering met 3 gebruikers
· telefoonboek - 100 contacten met elk 5 nummers 
· plug and play-configuratie
· 10/100-Basetx ethernet-poort, poe 
·	 Groen	(laag	stroomverbruik	in	stand-by)	
· Breedband spraakoverdracht van hoge kwaliteit

geAvAnceerde 

vergaDeroPlossingen
de kx-nt700 Ip conference-kantoortelefoon biedt een oplossing voor 
collega's die regelmatig contact moeten onderhouden op verschillende 
locaties. de vergaderoplossingen met audio van hoge kwaliteit kunnen 
moeiteloos met uw standaardbedrijfsapplicaties worden geïntegreerd. 
panasonic kx-nt700 - alsof u er zelf echt bij bent. 

power over ethernet
ondersteuning voor de hele reeks

eco-modus betekent laag 
stroomverbruik

effIcIËnt
snel en moeiteloos vergaderingen 
instellen zonder concessies

kwAlIteIt
door uitstekende geluidskwaliteit 
wordt gegarandeerd dat elke deelne-
mer het hele gesprek kan volgen 

voordelIg
spaar hotel- en reiskosten uit, terwijl u 
het gevoel houdt alsof u er echt bij bent

kx-tgp500

kx-tgp550

kx-tpA50



panasonic system networks europe
europalaan 30 / postbus 236 

5232 Bc / 5201 Ae ‘s-hertogenbosch 
www.panasonic.nl

telefoon: 073-6402579 

panasonic system networks europe
Brusselsesteenweg 502 

1731 zellik 
 www.panasonic.be 

telefoon: 02-4810481  
we behouden ons expliciet het recht voor redelijke wijzi-

gingenaan te brengen in modellen, afmetingen en kleuren, 
en om aanpassingen te doen waarmee onze producten 

aansluiten op de allernieuwste technologie.
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