
COMMUNICATIE MET KWALITATIEVE EN 
KOSTENBESPARENDE TROEVEN
HET DRAADLOZE PANASONIC KX-TGP600 SMART IP-
TELEFOONSYSTEEM
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 uw zakelijke communicatie. Het systeem is eenvoudig te installeren en biedt de 
flexibiliteit en betrouwbaarheid waar Panasonic SIP-technologie om bekend staat, en is 
daarmee een volledige mobiliteitsoplossing voor een zeer redelijke prijs.

Een groot aantal optionele 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 
telefoonlijstvermeldingen/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.

Belangrijkste kenmerken

• Ondersteuning voor acht draadloze DECT-toestellen en simultane buitenlijnen
• Ondersteuning van VoIP
• 1,8-inch kleuren-lcd-scherm
• Ruisonderdrukking
• Lagere gebruikskosten
• Eco-modus
• Compatibel met verschillende Panasonic-toestellen en een repeater voor een betere dekking
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PRODUCTGIDS EN SPECIFICATIES

KX-TPA65

KX-UDT121

KX-UDT131

- Sommige modellen zijn slechts in bepaalde landen verkrijgbaar.

- 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 -logo zijn het eigendom van 

Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door 

Panasonic Corporation is onder licentie. Overige handelsmerken 

en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectievelijke 

eigenaren.

KENMERK                                                                                                              KX-TGP600

Ondersteuning van VoIP  

IETF SIP versie 2 (RFC3261 en bijgaande RFC's) Ja

BroadWorks Ja

Asterisk Ja

Spraakcodec  

Breedband G.722 / G.722.2 (AMR-WB)

Smalband G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Netwerk  

10 / 100base–T auto MDI / MDIX Ethernet LANpoort 1

IP Stackmodus IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 Dual

Beveiliging  

Secure RTP Ja

SIPS/SIP–TLS Ja

Provisionering  

HTTP / HTTPS / FTP / TFTP en lokale/externe WEBconfiguratie Ja

Provisioneringsfunctie van lokale bediening uitschakelen Ja

QoSondersteuning  

DSCP Ja

IEEE 802.1q Ja

TOS Ja

Toetsen en indicators  

Statusindicator (basistoestel) Led

LCD (basistoestel/meegeleverde handset KX–TPA60) Nee / 1,8-inch kleuren-lcd

RFSystem  

Draadloze interface DECT

EU–DECT 1, 88 GHz – 1,90 GHz Ja

Telefoonfuncties  

Meerdere handsets Maximaal 8

Meerdere lijnen Maximaal 8

Gelijktijdige spraakoproepen
Smalband: Spreken 8 + conferentie 2
Breedband: Spreken 4 + conferentie 2

Handset selecteren voor ontvangen van gesprekken Ja

Handset en nummer selecteren voor plaatsen van gesprekken Ja

Opnieuw kiezen Ja

Niet storen Ja

Anonieme oproepen (CLIR) Ja

Anonieme oproepen weigeren Ja

Nummerherkenning (CLIP, CNIP) Ja

DTMFkiezen tijdens gesprekken Ja

Conferentiegesprek met drie partijen Ja

Oproep doorschakelen Ja

Oproep in de wacht zetten Ja

Oproep doorschakelen (onvoorwaardelijk/bij bezet/geen gehoor) Ja

Wisselgesprek Ja

Telefoonlijst (KX–TPA60) Maximaal 500

Logboek (inkomende/uitgaande/gemiste oproepen) (KX–TPA60) 20 / 20 / Nee (inclusief logboek voor inkomende oproepen)

Verschillende belsignalen Ja

Belsignaal kiezen Ja

Overig  

Voeding  

Basistoestel Wisselstroomadapter, PoE (IEEE 802.3af)

Lader Wisselstroomadapter

Stroomverbruik  

Basistoestel
Stand-by: 2,3 W (bij aansluiting op LAN-interface van 100Base-TX.)
SPREKEN: 2,5 W, Max.: 2,6 W (bij 10 gelijktijdige spraakoproepen.)

Lader Max. 1,6 W

Accu (meegeleverde handset KX–TPA60) Stand-bytijd: Maximaal 200 uur, spreektijd: Maximaal 11 uur

Gebruiksomstandigheden 0 ˚C - 40 ˚C (32 ˚F - 104 ˚F) / 20% - 80% relatieve luchtvochtigheid (droog)

Afmetingen (b x d x h mm)  

Basistoestel Ca. 118,7 x 45,0 x 88,1

Meegeleverde handset KX–TPA60 Ca. 47,8 x 25,5 x 153,2

Laadcradle voor KX–TPA60 Ca. 71,6 x 75,4 x 42,9

Inhoud van de verpakking
Basistoestel x 1, handset (KX-TPA60) x 1, wisselstroomadapter x 2

Accu (Ni-MH AAA) x 2, laadcradle x 1
LAN-kabel x 1, riemclip x 1, schroef voor wandmontage x 2
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