
DETAIL
IS BELANGRIJK

ELK Panasonic PBX platformen ondersteunen 
de stijlvolle en intuïtieve Digitale-, IP-, SIP- 
en draadloze DECT telefoons. Met onder-
steuning voor IP-softphones en Conferentie 
eenheden biedt Panasonic een ruime keuze in 
oplossingen om aan de unieke zakelijke 
telefonie behoeften te voldoen.

Eindeloze mogelijkheden 
met een breed scala aan 
apparaten 

Telefoontoestellen



Panasonic biedt een breed scala aan telefoontoestellen die in al uw zakelijke 
behoeften voorzien, dit kunnen Digitale-, IP-, SIP- en DECT toestellen zijn. 
Allemaal compatibel  met de Panasonic telefonie-oplossingen.

PANASONIC

Welk Panasonic Telefoontoestel is het beste voor uw bedrijf?

TOESTELLEN
TELEFOON-

In het bedrijfsleven is persoonlijk contact met klanten een belangrijke factor voor succes. Contact houden is 
het hart van alle communicatie - zonder enige bezorgdheid over de wijze waarop de communicatie wordt 
overgebracht: via IP of traditionele telefonie of door gebruik te maken van draadloze telefonie. Wat cruciaal 
voor bedrijven is, is de kwaliteit en betrouwbaarheid. Met zo'n ruime keuze in telefoontoestellen biedt 
Panasonic een oplossing welke geschikt is voor alle zakelijke sectoren zoals horeca, gezondheidszorg, 
onderwijs, overheid, verkoopafdelingen, en nog veel meer.

Digitale Telefonie
Digitale telefonie is uitgevonden in de jaren ‘80 als een 
technologische progressie van de traditionele analoge 
telefoniesystemen. Het is betrouwbaar en biedt een 
breed scala aan functies.

IP Telefonie
Eind jaren ‘90 is er door de komst van het internet een 
verandering gekomen in de manier waarop gegevens 
worden verwerkt en dat heeft er mede toe geleid dat de 
telefoonindustrie gebruik is gaan maken van Internet 
Protocol (IP) telefonie. De huidige IP Telefonie is net zo 
betrouwbaar, heeft vele geavanceerde functies, en 
wordt gebruikt in woningen en kantoorlocaties.

Session Initiation Protocol (SIP) Telefonie
SIP maakt het mogelijk op afstand werknemers aan te 
sluiten op het telefonie-netwerk van het kantoor over 
hoge snelheid breedband IP-netwerk vanuit vrijwel 
overal ter wereld. Omdat de meeste VoIP-aanbieders 
geen heffing vragen voor spraakverkeer dat binnen het 
internet blijft, is dat een significante kostenbesparing 
voor uw bedrijf.

IP Softphones
Een IP Softphone stelt de gebruiker in staat om te bellen 
vanaf een pc of een mobiel apparaat. Er kunnen, met 
behoud van de lage gesprekskosten, gesprekken 
worden gevoerd op plaatsen waar traditionele
telefonie niet beschikbaar is, zoals luchthavens, 
klantenlocaties, of zelfs vanaf uw eigen breedband 
internet verbinding thuis.

Digitale Draadloze Handsets (DECT) 
DECT toestellen zijn geavanceerde telefoontoestellen, met 
dezelfde kenmerken als een Digitaal toestel, dus geen 
compromis. Heeft u een model nodig voor het kantoor, 
of magazijn,  dan is er voldoende keuze uit een breed 
scala aan modellen.



KWALITATIEF 

TELEFONIE
BETROUWBARE 

Betrouwbaarheid

Panasonic telefoontoestellen worden onderworpen aan 
een strenge kwaliteitscontrole en worden grondig getest 
voordat ze de fabriek verlaten, waardoor de kwaliteit en 
betrouwbaarheid gewaarborgd wordt.

Milieuvriendelijk

Naast kwaliteit en betrouwbaarheid is ook het milieu een 
belangrijke factor in het productieproces. Panasonic 
ontwikkelt kwalitatief hoogstaande producten die minder 
energie verbruiken en daardoor een belangrijke bijdrage 
leveren aan het terugbrengen van uw energiekosten en 
behoud van het milieu. 

Of u nu kiest voor digitale of IP toestellen, alle modellen 
zijn stijlvol, intuïtief, gebruiksvriendelijk en comfortabel 
in gebruik. De belangrijkste kenmerken*¹: 

•   Hoge zichtbaarheid door toepassing van wit verlicht
  LCD Display
•   Grote alfanumerieke displays
•   Self Labelling toetsen (alleen KX-NT366 overige  
  modellen handgeschreven)
•   Eenvoudige navigatietoets 
•   Multi-Kantelhoek design 
•   Optionele handsfree communicatie met Bluetooth  
  Headset 

*¹  Functies niet beschikbaar op alle modellen, neem  
  contact op met uw Panasonic dealer.

Toestellen - Belangrijkste functies Digitaal IP Softphone Mobiel

Standaard gebruiker

Geavanceerde gebruiker

Thuiswerker

Buitendienst

Team leider / Manager

Netwerk gebruiker

Type Gebruiker



De Panasonic KX-DT300 serie geavanceerde systeemtoestellen zijn 
ontwikkeld voor zakelijke gebruikers die een reeks veelzijdige 
telefoontoestellen nodig hebben om te voorzien in de altijd 
veranderende zakelijke behoeften.
Deze gebruiksvriendelijke, geavanceerde business class telefoon-
toestellen zijn ontworpen voor effectieve dagelijkse communicatie.

Deze telefoons bieden uitstekende geluidskwaliteit dankzij 
de handsfree luidspreker en geïntegreerde headset 
aansluiting. 

Het slanke, ultramoderne ontwerp, beschikbaar in zowel 
zwart als wit, past goed in elk kantoor interieur.

Dankzij het ergonomische ontwerp bieden deze telefoons 
veel mogelijkheden die de dagelijkse productiviteit 
verbeteren. Deze Panasonic telefoons zijn ideaal voor vele 
toepassingen zoals call centra en hotels tot geavanceerde 
applicaties ter ondersteuning van een reeks van vaste 
headsets en draadloze bluetooth headsets. 

Geavanceerde Digitale Systeemtoestellen

•   Handsfree communicatie met een Bluetooth Headset 
•   Witte achtergrondverlichting 
•   Double-Tilt Design 
•   Groot alfanumeriek display
•   Eenvoudige navigatietoets 
•   Programmeerbare toetsen 

Belangrijkste functies *¹:

Deze geavanceerde reeks digitale systeem-
toestellen integreren met de Panasonic KX-TDA en 
KX-TDE evenals met de geavanceerde KX-NCP 
Netwerk Communicatie Platforms - waardoor u snelle 
toegang krijgt tot het hele spectrum van functies en 
toepassingen.

Eenvoudige Integratie

Verlicht LCD DisplayOptionele Bluetooth Module Programmeerbare toetsen Eenvoud Meerdere standen

*¹  Functies niet beschikbaar op alle modellen, neem  
  contact op met uw Panasonic dealer.

DT300 DIGITALE

TOESTELLEN
SYSTEEM



*1 KX-NT307 Optioneel. Alle modellen behalve KX-DT333 en KX-DT321
*2 Optioneel. KX-DT343 & KX-DT346
*3 Optioneel. KX-DT333 & KX-DT343 & KX-DT346
Foto: Model KX-DT346 De uitvoering kan per model verschillend zijn

Aansluiting voor 
optionele Key Module*2

Programmeerbare toetsen*3 
De toetsen met rode/groene LEDs zijn 
programmeerbare toetsen

Headset 
aansluiting

Bluetooth® Module*1

Bericht/Belsignaal 
indicator

6 of 3 regels - 
24-tekens display

Navigatietoets

KX-DT346

KX-NT303 KX-DT390

KX-DT333KX-DT343

KX-DT321

KX-DT300 Serie Line-up

Extra opties:

KX-DT301 – USB Module (alleen KX-DT346 en KX-DT343)
KX-NT307 – Bluetooth Module (Behalve KX-DT333 en KX-DT321)



De KX-NT300 telefoons kenmerken zich door hun elegantie, intuïtie, 
gebruiksvriendelijkheid en comfortabele bedieningsgemak voor alle 
gebruikers. 
De NT300 IP telefoons brengen u naar een nieuwe dimensie in 
geluidservaring, productiviteit in communicatie en flexibiliteit, of u 
zich nu op kantoor of thuis bevindt.

NT300 IP

TOESTELLEN
SYSTEEM

Deze IP telefoons worden geleverd met een handsfree 
luidspreker met een uitstekende geluidskwaliteit dankzij 
de geavanceerde akoestische technologie.
Verder is de KX-NT300 serie eenvoudig in gebruik en 
voorzien van veel geavanceerde functies die ontworpen 
zijn voor optimale bereikbaarheid en comfort. 

Geavanceerde IP Systeem Toestellen

•   Royaal alfanumeriek display
•   Elektronische Self-Labelling toetsen*²
•   Bluetooth module voor draadloze headset-aansluiting (optie)
•   Navigatietoets
•   Een 2de IP-poort (vermindert onkosten en vermijdt
    extra bekabeling)
•   Onafhankelijke hoekinstellingsmogelijkheden voor     
    bedieningspaneel en display
•   PoE (Power over Ethernet)

Belangrijkste functies *¹:

In tegenstelling tot de digitale systeemtoestellen maken 
NT300 IP toestellen rechtstreeks verbinding met uw 
data netwerk, zodat u gebruik kunt maken van de 
geavanceerde IP functies. Via de ingebouwde 2-poorts 
Ethernet schakelaar die zich op de achterzijde van de 
IP telefoon bevindt, kunnen gebruikers hun computers 
en laptops op het Local Area Network (LAN) 
aansluiten. 
Er zijn dus geen extra kabels voor nodig. De geavan-
ceerde functies van deze IP systeemtoestellen zullen 
beslist een verrassing voor u zijn. 
De KX-NT300 serie is compatibel met zowel de 
Panasonic KX-TDA als de KX-TDE centrales en met 
het KX-NCP Netwerk Communicatie Platform om een 
snelle en eenvoudige integratie mogelijk te maken.

Integratie met uw data netwerk

*¹  Functies niet beschikbaar op alle modellen, neem  
  contact op met uw Panasonic dealer.
*²   Alleen KX-NT366

Optionele Bluetooth Module Self Labelling toetsen Verlicht LCD Display Eenvoud Meerdere standen



Extra opties:

KX-NT307 - Bluetooth Module (Behalve KX-NT321)
KX-A239 - AC Adapter

KX-NT300 Serie Line-up

KX-NT346KX-NT366

KX-NT303 KX-NT305

KX-NT343

KX-NT321

*1 KX-NT307 Optioneel. Alle modellen behalve KX-NT321
*2 Optioneel. KX-NT366
*3 Optioneel. KX-NT343 & KX-NT346
Foto: Model KX-NT366. De uitvoering kan per model verschillend zijn.

Aansluiting voor 
optionele Key Module*3

Programmeerbare toetsen*3 
/Self Labelling toetsen*2

De toetsen met rode/groene LEDs zijn
programmeerbare toetsen. De LCD
displays zijn de Self Labelling toetsen

Headset 
aansluiting

Bluetooth® Module*1

Bericht/Belsignaal 
indicator

6 of 3 regels - 
24-tekens display

Navigatietoets
Page-toets voor 
programmering  

(in totaal 4 pagina’s)



De KX-NT700 zorgt voor veel tijdsbesparing, omdat 
een conferentiegesprek met meerdere deelnemers 
snel en gemakkelijk op te zetten is.

De KX-NT700 is eenvoudig op uw huidige 
telefooncentrale aan te sluiten, maar werkt ook prima 
op een willekeurige DSL-verbinding of netwerk- 
aansluiting. Doordat de KX-NT700 op een netwerk met 
hoogwaardige audio kan worden aangesloten, werkt het 
systeem heel gemakkelijk en met een zeer 
hoogwaardige geluidskwaliteit.

Noodzaak om vergaderingen uit te breiden met meerdere 
locaties? 
De KX-NT700 is te koppelen aan maximaal 2 extra 
IP conferentie-telefoons.

Is een deelnemer te laat voor een conferentiegesprek en 
moet deze worden toegevoegd aan de vergadering? 
Dat kan door middel van de PSTN aansluiting. 
De deelnemer kan dan via z’n GSM inbellen op de 
KX-NT700.

De uitgebreide toepassingsmogelijkheden van Panasonic toestellen 
bieden voor elke gebruiker de juiste oplossing, of het nu om een 
conferentie gaat of om een meeting op verschillende locaties.  

PANASONIC

IP Softphone 

TOEPASSINGEN
TOESTEL

Belangrijkste functies:

•   Geschikt voor thuiswerkers en kleine kantoren
•   SIP Protocol
•   Wachtstand, Doorverbinden & Voicemail toegang
•   Handsfree functionaliteit
•   Makkelijk te installeren
•   PoE (Power over Ethernet)
•   2 Netwerk aansluitingen
•   Optionele AC Adapter (KX-A239CE)

KX-NT700 IP Conferentie Toestel

Session Initiation Protocol of SIP, wordt ondersteund door 
vele Panasonic Platforms en biedt het vermogen om 
open standaard apparaten te gebruiken. 
De KX-HGT100 ondersteunt de standaard functies die 
nodig zijn voor een klein kantoor bijvoorbeeld aan huis. 

Met ingebouwde ondersteuning voor de nieuwste 
SIP-technologie, kunnen de KX-TDE PBX of KX-NCP, 
SIP-telefoons als standaard toestellen ondersteunen. 
Bedrijven kunnen nu gebruik maken van de Panasonic 
KX-HGT100 SIP-telefoon of een SIP-telefoon naar eigen 
keuze, voor op kantoor of voor externe werknemers, die 
hun toestel verbinden aan het bedrijfsnetwerk over een 
hoge snelheid breedband IP-netwerk vanuit vrijwel elke 
locatie.

KX-HGT100 SIP Toestel

Met Panasonic KX-NCS810X IP Softphone kunnen 
vertegenwoordigers, verkoop- en service-medewerkers 
etc. via hun computer of laptop toegang krijgen tot hun 
IP-bedrijfsnetwerk. 

Om de IP Softphone te activeren, heeft de gebruiker 
slechts een toegewezen internetverbinding nodig om op 
het IP-bedrijfsnetwerk aan te sluiten. Alle medewerkers 
kunnen centraal aangesloten worden op de bedrijfs 
IP PBX - eenvoudige en toch zeer kostenbesparende
VoIP communicatie.



KX-NT400 IP Toestel

De KX-NT400 van Panasonic is een innovatief en 
stijlvol high-end IP toestel uit de KX-NT400 lijn.

Geavanceerde technologie en een groot, kleuren, 
touch-screen display maken de KX-NT400 een 
bijzonder gebruiksvriendelijk toestel. Terwijl de 
geïntegreerde Communication Assistant software 
gebruikers een snelle en eenvoudige toegang tot 
Unified Communications geeft.

De op applicatie gebaseerde technologie maakt de 
KX-NT400 ideaal voor bedrijven die hun productiviteit 
willen optimaliseren en de efficiëntie op de werkplek 
willen verbeteren, terwijl de bedrijfscommunicatie 
simpeler, en sterk verbeterd wordt.

De KX-NT400 biedt een praktische communicatie- 
oplossing op locaties waar geen PC vereist is. 
Dankzij de internet functionaliteit, kunnen eenvoudig 
applicaties worden gestart die op een bedrijfs- 
webserver draaien.

Deze stijlvolle, high-end telefoon beschikt over vele 
functies die dit model bijzonder geschikt maakt voor 
toepassing in horeca, reizen, retail, hedendaagse 
kantoren en call centers.

Krijg toegang tot uw bedrijfsnetwerk, het laatste 
weerbericht of intranet allemaal door middel van een 
applicatie gericht toestel.

INNOVATIEF

GEBRUIKSVRIENDELIJK
STIJLVOL



Of u nu werkzaam bent in een kantoor, een fabriek, een winkel of op andere 
locaties, het Multi-DECT Systeem laat u nooit in de steek. Tijdens uw werk-
zaamheden kunt u altijd contact opnemen met uw collega’s en klanten, zelfs 
wanneer u niet op uw vaste werkplek bent. Door de integratie van mobiele 
telefoons kan communicatie steeds verder worden uitgebreid. 
Open wegen tot communicatie - draadloze en kristalheldere stemoverdracht.
Met Panasonic kunt u voortaan overal uw klanten te woord staan!

DRAADLOZE

OPLOSSINGEN
MOBILITEITS-

Mobiele telefoons zijn voor het zakenleven een 
dringende noodzaak. Panasonic ondersteunt de 
nieuwste technologie voor integratie van mobiele 
telefoons en kan gesprekken die bestemd zijn voor een 
kantoortoestel tegen een lager vast tarief doorschakelen 
naar een mobiele telefoon. De gesprekken kunnen 
vervolgens weer worden doorverbonden naar een 
PBX-toestel of een Voice Mail Systeem. 

Via de mobiele telefoons kunnen uw klanten ook 
rechtstreeks worden opgebeld. De klant ziet in dat geval 
geen mobiel telefoonnummer op zijn toesteldisplay 
verschijnen, maar het centrale telefoonnummer van 
uw bedrijf - de oplossing voor centralisatie van 
communicatie! 

Mobiele telefoonnummers kunnen zelfs worden 
geïntegreerd in ICD-groepen, zodat het belsignaal van 
het systeemtoestel én de GSM zullen overgaan als er 
een gesprek binnenkomt. De gebruiker kan op die 
manier kiezen welk gesprek hij gaat beantwoorden.

Mobiele/GSM Integratie voor constante 
flexibiliteit

Ook al moet u even ergens anders zijn in het kantoor, 
met een Panasonic DECT kunt u elk gesprek gewoon 
voortzetten. Lichtgewicht, maar wel slim en dat alles… 
draadloos. De gebruikers kunnen via XDP (eXtra Device 
Port) aan een DECT het nummer toewijzen van hun 
‘gewone’ toestelnummer. Gesprekken die op dat toestel 
binnenkomen, ontvangen zij dan ook op hun DECT. 

Het Multi-Cell DECT Systeem is een oplossing voor 
mobiele integratie. Het biedt automatische 
overschakeling tussen de geïnstalleerde draadloze 
celstations, en zorgt daarom voor een goede mobiele 
bereikbaarheid; ook in grote gebouwen.

Flexibiliteit met Multi-Cell DECT

Ontvang eenvoudig inkomende berichten Kies eenvoudig, ook in een donkere omgeving Goed leesbaar verlicht kleurendisplay Hoofdtelefoon aansluiting Water- en stofafstotend



Kleuren LCD display*¹

Verlichte toetsen

Meertalige display

Handsfree

Programmeerbare soft-toetsen

Ondersteunt PBX functies

Telefoonboek voor 200 nummers

Aansluiting voor headset

9 ringtones

10 programmeerbare snelkiestoetsen

Trilfunctie*²

Vergadermodus*²

IP54*³

*¹ KX-TCA175 en KX-TCA275 
*² KX-TCA355 en KX-TCA275

*³ alleen beschikbaar op KX-TCA355

KX-TCA275
Compact Model

KX-TCA175
Standaard Model

KX-TCA355
Tough Type Model

ELEGANT

DUURZAAM
SLIM

Met Panasonic krijgt u wat u wilt op het gebied van 
mobiliteit: een doorgewinterde DECT kan alles aan.

Zo is bijvoorbeeld de DECT KX-TCA275 een mooi 
voorbeeld van compact formaat, lichtgewicht en duur-
zaamheid. Dit toestel beschikt over talloze functiona-
liteiten. Daarnaast zou de KX-TCA175 een aanrader 
zijn voor degenen die zoeken naar basisfunctionaliteiten 
tegen lage kosten. Zo is de KX-TCA355 bestand tegen 
stof en is spatwaterdicht. Deze DECT is geschikt voor 
extreme gebruiksomstandigheden en voldoet aan de 
IP54 norm.

Door gebruik te maken van meerdere High Density 
celstations kan over een grotere afstand draadloos 
worden getelefoneerd. Deze celstations versterken 
de flexibiliteit en mobiliteit van uw DECT toestellen. 

Het systeem kan automatisch omschakelen tussen 
geïnstalleerde celstations - het signaalbereik is sterker 
en daardoor kunt u zelfs binnen zeer grote gebouwen 
overal draadloos telefoneren.

Grensverleggende draadloze 
communicatie

Elegant, slim en duurzaam - 
de DECT toestellen van Panasonic

KX-A272
Repeater

KX-NCP0158
IP Celstation (8 kanalen)

KX-TDA0141
Celstation (2 kanalen)

KX-TDA0142
Celstation (4 kanalen)

KX-TDA0158
Celstation (8 kanalen)



Documentatie wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
Niettemin is het mogelijk dat modellen, prijzen, specificaties,
tekst of afbeeldingen afwijken. Informeer daarom bij aankoop
van een Panasonic product altijd of er verschillen zijn met de
documentatie. Ook kan het voorkomen dat een product (tijdelijk)
niet (meer) leverbaar is.
Panasonic is een merknaam van Panasonic Corporation, Japan.

Postbus 236, 5201 AE 's-Hertogenbosch
Tel. 073 - 64 02 579, Fax 073 - 64 02 733

E-mail: telecom@panasonic.nl - Homepage: www.panasonic.nl
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