
COMMUNICATION SOLUTIONS

KX-HDV330
ZAKELIJKE COMMUNICATIE DIRECT ONDER HANDBEREIK
De nieuwe KX-HDV330 van Panasonic levert uitzonderlijke en tegelijk betaalbare kwaliteit, met 
kenmerken van toegevoegde waarde zoals een kleuren-lcd touchscreen, ingebouwde Bluetooth
®, 24 flexibele functietoetsen en de mogelijkheid om maximaal 12 SIP-lijnen aan te sluiten. 
Onderhoudsarm, eenvoudige installatie en langdurige betrouwbaarheid: kenmerken die maken 
dat de KX-HDV330 zowel een geavanceerde als kosteneffectieve oplossing is, ongeacht de 
omvang van uw bedrijf.

 

 

 

Belangrijkste kenmerken

4,3-inch kleuren-tft-lcd touchpanel

Ingebouwde Bluetooth®

SIP-telefoon met 12 lijnen

24 flexibele functietoetsen met optionele uitbreiding van maximaal 224 toetsen

Full-duplex speakerphone met HD SONIC

Ondersteuning voor UC-functies, waaronder BroadSoft 
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PRODUCTGIDS EN SPECIFICATIES

KX-HDV330 kleuren-lcd

Uitbreidingsmodule KX-HDV20 

KX-HDV330 met optionele uitbreidingsmodule 

KX-HDV20 (wit)

 

- Sommige modellen zijn niet in alle landen leverbaar. 

- De getoonde afbeeldingen van productdisplays en lampen zijn 

compositiebeelden. 

- Gewichten en afmetingen bij benadering.

- Design en specificaties kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd. 

- Deze producten kunnen onderhevig zijn aan 

exportbeperkingen. 

 

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken:

Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn eigendom 

van Bluetooth SIG Inc. Het gebruik van deze merken door 

Panasonic Corporation vindt plaats onder licentie. Overige 

handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun 

respectievelijke eigenaren.

ITEMS KX-HDV330

Lcd 4,3-inch kleuren-tft met touchpanel

touchpanel Ja

Achtergrondverlichting lcd Ja

Aantal SIPlijnen 12

Selflabeling pagina's 3 pagina's

ingebouwde camera -

Videocommunicatie op bureau -

Led  

Aanduiding voor wachtend bericht, belsignaal en gemiste 
oproepen

1 kleur (blauw)

Flexibele functie en lijnindicatie Nee (display in hoofd-lcd)

TOETS  

Softkey Nee (touchpanel op lcd)

Flexibele functie en lijnindicatie Nee (touchpanel op lcd)

Pagertoets -

Navigatietoetsen -

Toetsen 09, *, # Ja

Volumetoets Ja (-/+)

Functietoetsen 11 (menu, home, annuleren, conferentie, doorschakelen, in de wacht, bericht, opnieuw kiezen, dempen/automatisch beantwoorden, SP-telefoon, headset)

INTERFACES  

Netwerkinterfaces 2 x RJ45 10/100/1000 base-T (Auto/100 MB-FULL/100 MB-HALF/10 MB-FULL/10 MB-HALF) Auto MDI/MDIX

Handset Full-duplex/breedband

Bedrade headsetaansluiting Ja (RJ9-aansluiting) bedrade headset en EHS spraaksignaal

EHS (besturingspoort) 3,5 mm aansluiting

EHS (spraakpoort) Headset

Ingebouwde Bluetooth Ja klasse 2 BTv2.1+EDR (HSP)TBD

Uitbreidingsmodule (DSS) KX-HDV20 (optioneel)

Uitbreidingsmodule (DSS) maximale installatie 5

Uitbreidingsmodule (DSS) interface Speciale RJ11 (USB-signaal)

SPtelefoon Ja (full-duplex)

USBinterface -

Beltoon 32

Ecomodus Ja (LAN-snelheid: 10 Mbps; gebruik 2e poort niet mogelijk

Voeding PoE (IEEE 802.3af), AC-adapter (optioneel)

PoE (voeding via expansiemodule) -

PoEklasse Klasse 3

INSTALLATIE  

Bureaustandaard (hoek) 2 posities (45/60 graden)

Wandmontage Ja

Afmetingen (b x d x h mm) Hoge positie: 195 x 184 x 188; lage positie: 195 x 190 x 209

Kleur Wit/zwart

ELEKTRISCHE VOLUME EN LCDSPECIFICATIE  

Luidsprekerfunctie 8 niveaus

Handset 8 niveaus

Beltoon 8 niveaus + uit

Contrast LCDscherm -

Achtergrondverlichting lcd Actief: 8 niveaus, inactief: zacht/uit

Lcdachtergrondverlichtingsmodus 10 s/ 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 min. Altijd aan

COMPATIBEL MET BROADSOFT  

Basisgespreksfunctie Ja

Weergave van gemiste oproepen Ja

Nwegconferentie Ja

Veld voor ingespreklampje Ja

Callcenter Ja

Gesprekparkeermelding Ja

Klikken om te bellen Ja

Functietoetssynchronisatie Ja

Gedeelde oproepweergave Ja

BroadSoft Xsi Ja

BroadSoft Presence Ja

BroadSoft Xsi Phonebook Ja
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