KWALITATIEVE
COMMUNICATIE MET
KOSTENBESPARENDE TROEVEN.

HET DRAADLOZE PANASONIC KX-TGP600
SMART IP-TELEFOONSYSTEEM

DE COMPLETE DRAADLOZE
COMMUNICATIEOPLOSSING
KX-TGP600
Als kwaliteit van kritiek belang is en kostenbesparing een belangrijke overweging,
is het nieuwe draadloze KX-TGP600 Smart IP-telefoonsysteem van Panasonic het ideale
hulpmiddel voor zakelijke communicatie. Het systeem is eenvoudig te installeren en biedt
de flexibiliteit en betrouwbaarheid waar Panasonic SIP-technologie om bekend staat,
en is daarmee de complete mobiliteitsoplossing voor een zeer redelijke prijs.

Een eenvoudig te
beheren oplossing

Een volledig
uitbreidbare oplossing

Een oplossing van
hoge kwaliteit

Een kostenbesparende
oplossing

De KX-TGP600 is opvallend
eenvoudig te installeren
en te beheren. Dankzij de
provisioneringsfunctie kunnen
configuratie-instellingen en
handsetbeheer op afstand
worden uitgevoerd. Gebruikers
kunnen kiezen uit twee
onderhoudsmodi - lokaal
beheer met een basisunit,
of beheer door een
serviceprovider.

Gebruikers kunnen maximaal
acht draadloze DECT-handsets
of bureautelefoons op het
systeem aansluiten. Doordat
er acht buitenlijnen
tegelijkertijd kunnen worden
gebruikt, wordt klantenservice
efficiënter en verdwijnen
de kosten van het installeren
en beheren van afzonderlijke
buitenlijnen helemaal.
Gebruikers van het systeem
kunnen ook maximaal
acht verschillende
telefoonnummers hebben.

Met een
ruisonderdrukkingsfunctie
kan met één druk op de knop
het omgevingsgeluid worden
verminderd en de helderheid
van het gesprek worden
verbeterd. De KX-TGP600
past ook automatisch het
volume van de ontvanger aan
tot een goed hoorbaar niveau
als de gebruiker zich van een
rustige omgeving naar een
rumoerigere plek verplaatst.

De combinatie van kwaliteit,
betrouwbaarheid, gemak
en flexibiliteit leidt tot een
aanzienlijke vermindering van
de algehele gebruikskosten
van de KX-TGP600. Tel daar
lage initiële kosten bij op en
je hebt een systeem met een
veel groter rendement, gezien
over de hele levensduur van
de technologie.

EEN STIJLVOLLE, SPECIALISTISCHE OPLOSSING
Een groot aantal handsets is compatibel met de KX-TGP600. Daaronder bijvoorbeeld de draadloze KX-TPA60 DECT-handset,
met een 1,8-inch kleuren-lcd met achtergrondverlichting, breedband-HD-audio (G.722) en een geheugen voor
500 contacten en 20 laatst gekozen nummers. Een ander voorbeeld is de draadloze KX-TPA65-bureautelefoon,
die een aanzienlijk voordeel heeft ten opzichte van ‘traditionele’ bureautelefoons: dankzij de DECT-functionaliteit
zijn er geen extra snoeren nodig als het systeem wordt geïnstalleerd.

De KX-TGP600 systeem omvat een cel station
en één KX-TPA60 handset (inclusief oplader).
Andere handsets getoond zijn optioneel.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE COMPATIBELE HANDSETS
EN DRAADLOZE BUREAUTELEFOON
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KX-TPA60

KX-TPA65

KX-UDT121

KX-UDT131

1,8-inch kleur 65 K
(128x160 pixels)
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1,8-inch kleur 65 K
(128x160 pixels)
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200 uur
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500 nummers
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Full-duplex
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KX-TGP600SYSTEEM

KX-A406 DRAADLOZE
REPEATER

KX-A406 DRAADLOZE
REPEATER

ONTVANGERHANDSET

GROTERE DEKKING RADIOGEBIED

KX-A406, DRAADLOZE REPEATER
Het dekkingsgebied van de basisunit is circa 300 m buiten en 50 m binnen, afhankelijk van de omgeving. Omdat sommige
gebruikers een grotere dekking nodig hebben, kan het systeem worden voorzien van een optionele draadloze repeater,
de KX-A406, waarmee het praktische communicatiebereid binnen wordt uitgebreid tot een maximum van circa 200 meter.
• Compatibel met breedbandaudio • Maximaal 4 gesprekken tegelijkertijd
• Maximaal 3 units installeerbaar met een cascade-aansluiting • Maximaal 6 units registreerbaar bij de KX-TGP600

HET SYSTEEM VOOR VELE SECTOREN
De veelzijdige KX-TGP600 is de ideale communicatie-oplossing voor allerlei verschillende branches en sectoren.
Hieronder volgen slechts enkele mogelijke toepassingen.

Detailhandel
•	Omdat de meeste werknemers in de detailhandel niet op het centrale kantoor werken,
zijn draadloze handsets in combinatie met een basisstation op het bureau van de manager
een perfect hulpmiddel.
•	Personeelsleden kunnen met klanten bezig zijn, maar dankzij specifieke beltonen per
belgroep kunnen ze oproepen toch snel aannemen.
•	Aan verschillende afdelingen kunnen aparte nummers worden toegewezen, die overgaan
op specifieke handsets.
•	De nieuwe draadloze TX-TPA65-bureautelefoon kan worden gebruikt als de ‘altijd
beschikbare’ telefoon op het belangrijkste bureau in de winkel.

Magazijn
•	Met draadloze handsets die zijn aangesloten op een draadloze bureautelefoon in het centrale
kantoor, is constante communicatie gegarandeerd.
•	Met de KX-TGP600 hoeft er geen ingewikkelde bedrading te worden aangelegd in een grote
ruimte, zoals een magazijn.
•	De DECT-dekking kan worden uitgebreid naar buitengebieden, zoals in-/uitlaadstations
– en met de KX-A406-repeater kan het bereik nog verder worden uitgebreid.
•	De KX-UDT131 heeft een robuust ontwerp en is stofbestendig, en is daarmee de ideale
handset voor de ruwe omstandigheden in een magazijn.

Kleine kantoren
•	Met de KX-TGP600 is één systeem genoeg voor alle behoeften van kleine kantoren
en thuiswerkers.
•	Er kunnen aparte nummers en beltonen worden toegewezen aan verschillende functies
- bijvoorbeeld een lijn voor de verkoopsafdeling.
•	Binnenkomende gesprekken kunnen via DDI naar specifieke handsets worden geleid.

Restaurants
•	Mobiliteit is van kritiek belang in een restaurant – met draadloze handsets en een centraal
basisstation is dat mogelijk.
•	Er kunnen aparte nummers en beltonen worden toegewezen aan verschillende handsets
voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld reservaties, of keuken-aankopen.
•	De KX-UDT131 heeft een robuust ontwerp en is stofbestendig, en is daardoor bestand
tegen de vele uitdagingen die gepaard gaan met het werk in een keuken.

WILT U MEER INFORMATIE OVER HET DRAADLOZE
KX-TGP600 SMART IP-TELEFOONSYSTEEM?
Neem dan vandaag nog contact op met Panasonic voor een volledig
overzicht van de vele kenmerken en voordelen.
business.panasonic.eu

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.
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