
COMMUNICATION SOLUTIONS

KX-DT635 I KX-DT680
NOWA GENERACJA CYFROWYCH TELEFONÓW SYSTEMOWYCH
Kluczowe funkcje

Smukła konstrukcja

Duży, łatwy w obsłudze kolorowy ekran LCD (DT680)

48/24 programowalne klawisze funkcyjne

Wbudowany elektroniczny podnośnik słuchawki

System głośnomówiący z pełnym trybem dupleks

Intuicyjna obsługa
Nigdy nie jest łatwo sprawić, by wszystkie potrzebne informacje znalazły się w zasięgu wzroku. 
Dzięki użyciu kolorowego, niezwykle intuicyjnego ekranu LCD udało się jednak wyraźnie 
przedstawić wszystkie detale wraz z jasnymi opisami i kontekstowymi ikonami, które ułatwiają 
korzystanie z telefonu.

Możliwość dostosowania
Model KX-DT680 umożliwia zaimportowanie i wyświetlenie pliku obrazu, który może zawierać 
elementy identyfikacji wizualnej marki oraz praktyczne informacje ułatwiające korzystanie z 
telefonu lub wymianę wewnętrznych informacji w biurze.

Funkcja samoopisywania
Koniec z papierowymi etykietkami -- oba modele zostały wyposażone w 24 (DT635) lub 48 
(DT680) klawiszy z funkcją samoopisywania.

Cyfrowe telefony KX-DT6 firmy Panasonic zapewniają nowe, niezwykłe możliwości klientom, którzy korzystali dotąd z tradycyjnych analogowych lub 

cyfrowych telefonów podłączonych do sieci przewodowej, pozwalając przy tym uniknąć czasochłonnej i kosztownej wymiany okablowania. 

Nowe wzornictwo i funkcje tych modeli to świetna okazja, by podnieść komfort użytkowania systemu telefonii bez wprowadzania poważnych zmian w 

infrastrukturze. Inną zaletą tych telefonów jest ich budowa i interfejs, którą są takie same, jak w systemach telefonii IP, i mogą ułatwić przyszłą -- 

częściową lub całkowitą -- migrację do nowego rozwiązania. 

Smukła konstrukcja telefonów zapewnia wygodę obsługi, a rozmiary mniejsze niż w przypadku poprzednich modeli telefonów cyfrowych dają więcej 

swobody przy wyborze miejsca instalacji.
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Nazwa specyfikacji KX-DT635 KX-DT680

Ekran    

Ekran LCD 3,6-calowy monochromatyczny 4,3-calowy kolorowy

Rozmiar ekranu LCD (piksele, wiersze) 6 wierszy (główne: 3 wiersze, klawisz FF: 3 wiersze) 480 × 272 piksele

Regulacja kontrastu ekranu LCD 4 poziomy 4 poziomy (jasność podświetlenia)

Podświetlenie ekranu LCD Wł./Auto/Wył. Auto

Znaki LCD   24 cyfry

Opcja instalacji    

Montaż na biurku (z możliwością odchylania) Tak (3 pozycje)

Zestaw do montażu na ścianie Opcjonalnie: KX-A435

Zasilacz Niewymagany

Funkcje audio    

Poziom głośności (słuchawka/zestaw słuchawkowy/telefon 
SP)

6 poziomów / 6 poziomów / 8 poziomów

System głośnomówiący Tak (tryb pełnego dupleksu)

Liczba dzwonków 30

Głośność dzwonka 4 poziomy + wyłączenie

Port zestawu słuchawkowego ⌀ Gniazdo audio jack 2,5 mm (pełny dupleks)

Port sterujący elektronicznym podnośnikiem słuchawki Tak

Kodek audio G.711

Klawisze    

Klawisze programowe 4 5

Klawisze programowalne (klawisze FF) 24 (4 strony, każda po 6 klawiszy) 48 (4 strony, każda po 12 klawiszy)

Klawisz nawigacyjny Tak

Cecha    

Automatyczne ponowne wybieranie Tak

Monitor podniesionej słuchawki Tak

Wyciszenie mikrofonu słuchawki/zestawu słuchawkowego Tak

Wyciszenie mikrofonu systemu głośnomówiącego Tak

Książka telefoniczna Tak, 100 wpisów (osobistych), 1000 wpisów (systemowych)

Wymiary (szer. × wys. × gł.) 205 × 183 × 179 mm 220 × 183 × 179 mm

Połączenia sieciowe    

XDP Nie *1

DXDP Nie

Bluetooth (wbudowany) Nie

Opcjonalna konsola DSS Nie *2

Przypisy

*1 Jeden numer wewnętrzny dla telefonu cyfrowego PT i telefonu 
bezprzewodowego (SLT) jest dostępny także bez portu XDP.*2  Połączenie 

mechaniczne nie jest dostępne. Użytkownik telefonu KX DT6xx może jednak 
dzwonić pod inne numery wewnętrzne z telefonu KX DT590.

*1 Jeden numer wewnętrzny dla telefonu cyfrowego PT i telefonu 
bezprzewodowego (SLT) jest dostępny także bez portu XDP.*2  Połączenie 

mechaniczne nie jest dostępne. Użytkownik telefonu KX DT6xx może jednak 
dzwonić pod inne numery wewnętrzne z telefonu KX DT590.
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