
COMMUNICATION SOLUTIONS

KX-TGP700 SLIM, SINGLE CELL, 
UITBREIDBAAR DECT-
COMMUNICATIESYSTEEM VOOR 16 
HANDSETS
KX-TGP700 UITGEBREID DRAADLOOS SMART IP-TELEFOONSYSTEEM
Een uitdaging voor een traditioneel bekabeld segment, met verbeterde functiesets en draadloze 
mogelijkheden? De TGP700 neemt alle zorgen weg. Een enkele Ethernet-verbinding met het 
basisstation is voldoende voor dekking naar locaties met een draadloze handset of een 
draadloze bureautelefoon. Geen bekabeling nodig! 
Als een grotere gebiedsdekking nodig is, vergroot de dedicated repeater het bereik zonder de 
mogelijkheden van de handset weg te nemen

De line-up van de TGP700 omvat een breed scala aan handsets. Van twee bureautelefoons (KX-
TPA65 & KX-TPA68) tot 5 draadloze handsets (KX-TPA60, KX-TPA70, KX-TPA73, KX-UDT121 & 
KX-UDT131)

Belangrijkste kenmerken

Maximaal 16 handsets, 16 SIP-accounts

Maximaal 16 gelijktijdige oproepen (smalband)

Ondersteunt veilige VoIP (SIPS/SIP-TLS, SRTP) en Opus-codec

Ondersteunt UC-functies en interne intelligentie zoals BLF *

Smart Repeater-functies

*Volledige BLF-functie voor HPBX-switch is beschikbaar vanaf een latere versie
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KX-TGP700 basisstation

KX-TPA70 basis-DECT-handset

KX-TPA73 geavanceerde DECT-handset

Functie KX-TGP700

Ondersteuning van VoIP  

Platforms Asterisk (certificering van andere platforms in voorbereiding)

Audiocodec breedband G.722/Opus

Audiocodec smalband G.711a-law/G.722u-law/G.729a/Opus

netwerk  

Ethernetpoorten 1

Ethernetinterface 10/100 Base-T

IP Stackmodus IP v4, IPv6, IPv4/IPv6 Dual

Beveiliging Secure RTP / SIPS / SIP-TLS

QoSondersteuning DSCP / IEEE 802.1q / TOS

Provisioning  

Configuratie HTTP / HTTPS / FTP / TFTP & lokale/externe WEB-configuratie

Toetsen en indicators  

LCDgrootte (pixels, lijnen) Gebundelde handset KX-TPA70: 2,2-inch kleur (240 x 320 pixels), 7 lijnen

Achtergrondverlichting lcd Ja (KX-TPA70/73)

LCDhelderheid 6 niveaus (KX-TPA70/73)

Achtergrondverlichting toetsen Wit (KX-TPA70/73)

Telefoonfuncties  

Led 3 kleuren (groen/rood/oranje)

Telefoonlijst 500 (KX-TPA70/73)

Inkomende gesprekken 20 (KX-TPA70/73)

Uitgaande gesprekken 20 (KX-TPA70/73)

Meerdere handsets Maximaal 16

Meerdere lijnen Maximaal 16

Gelijktijdige spraakoproepen (breedbandmodus) 8

Gelijktijdige spraakoproepen (smalbandmodus) 16 

Luidsprekerfunctie (HD) Ja (Full Duplex) (KX-TPA70/73)

Headsetaansluiting Ja (3,5-mm audio-aansluiting) (KX-TPA70/73)

Bluetooth (ingebouwd) Ja (KX-TPA73)

Opnieuw kiezen Ja

Anonieme oproep (CLIR) Ja

Anonieme oproep weigeren Ja

Oproep in de wacht zetten Ja

Wisselgesprek Ja

Belsignaal selecteren Ja

Niet storen Ja

DTMFkiezen tijdens oproep Ja

Conferentie met 3 deelnemers Ja

Verschillende belsignalen Ja

Ruisonderdrukking Ja (KX-TPA70/73)

DECTencryptie Ja (KX-TPA70/73)

Doorschakelen (blind doorschakelen/doorschakelen met 
melding/doorschakelen zonder melding)

Ja / Ja / Ja

Oproep doorschakelen (Onvoorwaardelijk/Bezet/Geen 
antwoord)

Ja / Ja / Ja

Anders  

Accuduur Stand-by: Tot 200 uur (KX-TPA70), 400 uur (KX-TPA73), Spreken: Tot 11 uur (KX-TPA70), 20 uur (KX-TPA73)

Voedingseenheid (basiseenheid) Netadapter, PoE (IEEE 802.3af)

Voedingseenheid (lader) Netadapter
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