
PANASONIC KX-DT500 SERIE
DIGITALE SYSTEMTOESTELLEN 

Uitgebreide functies, intuïtieve technologie en een gebruiksvriendelijke interface zijn samengebracht 
in onze innovatieve reeks digitale handsets - voor een ongeëvenaarde bruikbaarheid en comfort op 
het bureau.

Deze toestellen bieden uitmuntende spraakkwaliteit, dankzij de full-duplex handsfree speaker en 
geïntegreerde headset-poort.

Het mooie, ultramoderne design, leverbaar in zwart en wit, past goed bij elk kantoorinterieur. 
Ergonomisch ontwerp met kenmerken en functies ter ondersteuning van de dagelijkse productiviteit 
van de gebruiker. Ze zijn ideaal voor de meest uiteenlopende toepassingen, waaronder Call Centers en 
kantoortoepassingen. Vanwege de EHS-aansluiting, zijn er een breed scala aan bedrade en DECT 
Headsets aan te sluiten.

Lcd-scherm

Groot, helder lcd-scherm met intuïtieve gebruikersinterface biedt snel toegang tot telefoonboek en 
functies.

Electronic hookswitch

Dankzij een ingebouwde EHS-poort (electronic hookswitch, compatibel met Plantronics) hebben de 
digitale toestellen KX-DT543/KX-DT546 toegang tot alle DECT-headsets van Plantronics. Dit biedt 
uitgebreide portabiliteit en comfort, omdat gebruikers zich vrij kunnen bewegen zonder dat ze aan 
hoorns gebonden zijn.
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VAN STANDAARDTELEFOONS TOT EXECUTIVE TERMINALS: 
DEZE SERIE VOLDOET AAN ALLE KANTOORVEREISTEN.

Groot, helder lcd-scherm met 
achtergrondverlichting

EHS-connector
KX-DT546 en KX-DT543

DSS-console met 48 toetsen

Display KX-DT546 KX-DT543 KX-DT521
LCD-display Grafisch Grafisch Grafisch
LCD-afmetingen (punten bxh) 242x109 242x55 60x18
Contrast LCD-scherm 4 niveaus 4 niveaus 4 niveaus
Achtergrondverlichting lcd Ja Ja Ja

Installatieopties    
Montage met kanteling Ja (2 posities) Ja (2 posities) Nee
Wandmontage KX-A433 (optioneel) KX-A433 (optioneel) KX-A432 (optioneel)

Afmetingen Hoog: 267 x 170 x 180mm 
Laag: 267 x 187 x 155mm

Hoog: 267 x 170 x 180mm 
Laag: 267 x 187 x 155mm 205 x 160 x 170mm

Audiofuncties    
Handset-/headsetvolume 6 niveaus 6 niveaus 6 niveaus

Handset Geschikt voor breedband audio, compatibel met 
hoortoestel (HAC)

Geschikt voor breedband audio, compatibel met 
hoortoestel (HAC)

Geschikt voor breedband, compatibel met 
hoortoestel (HAC)

Luidsprekerfunctie Ja (full-duplex) Ja (full-duplex) Ja (full-duplex)
Volume luidsprekerfunctie 8 niveaus 8 niveaus 8 niveaus
Bluetooth (voor headset) Nee Nee Nee
Beltonen 30 30 30
Volume beltonen 4 niveaus + uit 4 niveaus + uit 4 niveaus + uit
Headsetaansluiting 2.5mm audioaansluiting 2.5mm audioaansluiting
EHC-controlpoort (electronic hookswitch) 3.5mm Plantronics 3.5mm Plantronics Nee

Toetsen    
Softkeys 4 4 Nee
Programmeerbare toetsen 24 24 8
Toetsen 0 9,*,# Ja Ja Ja
Navigatie- en annuleertoets Ja Ja Ja

Functies    
Desi-less (soft-labellingtoetsen) Nee Nee Nee
Automatisch opnieuw kiezen Ja Ja Nee
Off-hookmonitor Ja Ja Ja
Dempen handset-/headsetmicrofoon Ja Ja Ja
Logboek voor uitgaande/inkomende gesprekken Ja Ja Ja
Melodiebeltoon Ja (10 titels) Ja (10 titels) Nee

Aansluitingen    
DSS-console (KX-DT590) Ja Ja Nee
Externe uitbreiding 1 XDP/DXDP-poort 1 XDP/DXDP-poort 1 DXDP-poort

DSS-console KX-DT590
LCD Nee
Toetsen 48
Aansluiting DLC Poort
Installatie bureau (1 stand) Wandmontage

Afmetingen Hoog: 137 x 161 x 135mm
Laag: 137 x 183 x 114mm

Wij behouden ons het recht voor redelijke wijzigingen aan te brengen in modellen, afmetingen en kleuren en om aanpassingen te doen die onze producten in lijn 
brengen met de modernste technologie en productie.

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) - Communication Systems Business Unit

Groot, helder lcd-scherm met 
achtergrondverlichting

EHS-connector
KX-DT546 en KX-DT543

DSS-console met 48 toetsen

Wij behouden ons het recht voor redelijke wijzigingen aan te brengen in modellen, afmetingen en kleuren en om aanpassingen te doen die onze producten in lijn 
brengen met de modernste technologie en productie.

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) - Communication Systems Business Unit


