KALİTELİ ILETİŞİM VE İŞ
YERİNDE VERİM ARTIŞI.

Panasonic KX-TGP600
akıllı IP kablosuz telefon sistemi

Tamamen
kablosuz iletişim çözümü
KX-TGP600
Kalite önemli, maliyet düşürme de dikkate alınması gereken bir
konu olduğunda, Panasonic’in Akıllı IP kablosuz telefon sistemleri
ideal birer iş iletişim araçlarıdır. Kurulumu kolay olan bu sistemler,
Panasonic SIP teknolojisinin ayırıcı özellikleri olan esnekliği
ve güvenilirliği sunar ve ortaya çok uygun bir fiyata eksiksiz
mobilite çözümleri çıkar.

Kullanması
kolay bir
çözüm

Tamamen
genişletilebilir
bir çözüm

Yüksek
kaliteli
bir çözüm

Maliyet
azaltan
bir çözüm

KX-TGP600'ün kurulumu

Kullanıcılar sisteme sekiz adete

Gürültü azaltma işlevi, tek bir

Kalite, güvenilirlik, kolaylık

ve yönetimi son derece

kadar DECT kablosuz telefon

tuşla etraftaki gürültüyü

ve eneklik KX-TGP600' ün

kolaydır. Konfigürasyon

veya masa telefonu bağlayabilir.

azaltır ve görüşmenin netliğini

toplam maliyetiyle bir araya

işlevi uzaktan bakım

8 dış hattın aynı anda

artırır. Ayrıca kullanıcı sessiz

geldiğinde önemli bir tasarruf

ayarlarının ve telefon

kullanılabilme olanağı müşteri

bir ortamdan daha gürültülü

sağlanır. Bu düşük bir

yönetiminin yapılabilmesini

hizmetlerini daha verimli kılar,

bir ortama geçerse, KX-TGP600

başlangıç maliyetiyle

sağlar. Kullanıcılar iki farklı

kurulum ve herbir dış hattın

kulaklıktan gelen sesi kolayca

birleştirildiğinde, kullanıcının

bakım yönteminden birini

yönetilmesi için para ve çaba

duyulabilir bir seviyeye

bu teknolojinin ömrüne

seçebilirler – bir baz ünitesi

harcanmasına gerek bırakmaz.

otomatik olarak ayarlar.

yaptığı yatırıma büyük bir

ile yerel yönetim veya servis

Benzer şekilde, sistem

karşılık olarak geri dönen bir

sağlayıcısı yönetimi.

kullanıcıların sekiz’e kadar

sistem elde edilir.

farklı telefon numarasına
sahip olmasını mümkün kılar.

Zarif, uzman bir çözüm
KX-TGP600 ile tamamen uyumlu çok sayıda telefon vardır. Bunlar arasında yer alan KX-TPA60
DECT kablosuz telefon, 1,8" renkli arkaplan ışıklı LCD, geniş bant HD ses (G.722) ve 500 numaralık telefon rehberi
son aranan 20 numaranın hafızasını tutma özelliklerini sunmaktadır. Geleneksel masa telefonlarının aksine
oldukça avantaj sağlayan KX-TPA65 ve KX-TPA68 wireless telefonlar da, sistem kurulumunda ek kablolamaya
ihtiyaç olmayan sistemler arasındadır.

KX-TGP600 sistemi;
KX-TPA60 telefon, hücre
istasyonu ve bir adet şarj
cihazından oluşmaktadır.

Uyumlu telefonların ve kablosuz masa telefonlarının temel özellikleri

LCD

KX-TPA60

KX-TPA65

KX-TPA68

KX-UDT121

KX-UDT131

1.8" Renkli
(128×160 piksel)

1.8" Renkli
(128×160 piksel)

3.5" Renkli
(320×240 piksel)

1.8" Renkli
(128×160 piksel)

1.8" Renkli
(128×160 piksel)

Uygulanamaz

Uygulanamaz

200 Saat

200 Saat

13 Saat

13 Saat

Pil ömrü
Bekleme

200 Saat

Konuşma

11 Saat

Pilin şarj süresi

6 Saat

Uygulanamaz

Uygulanamaz

3 Saat

3 Saat

El telefonu rehberi

500 Numara

500 Numara

500 Numara

500 Numara

500 Numara

Hoparlör

Full duplex

Full duplex

Full duplex

Full duplex

Full duplex

Bluetooth

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Evet

Evet

Gürültü azaltma

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Ağırlık

117 g

675 g

840 g

88 g

150 g

KX-TGP600
sistemi

KX-A406
kablosuz tekrarlayıcı

KX-A406
kablosuz tekrarlayıcı

Alıcı
telefon

Radyo alan kapsamı genişletildi

KX-A406, kablosuz tekrarlayıcı
Baz ünitesinin kapsama alanı, ortama bağlı olarak dışarıda
yaklaşık 300 metre, içeride ise 50 metredir. Bazı kullanıcılar
daha geniş kapsama alanına ihtiyaç duyduğundan, sisteme
opsiyonel bir kablosuz tekrarlayıcı eklenebilir. Böylece iletişim iç
mekanlarda yaklaşık 200 metreye kadar genişletilebilir.

• Geniş bant sesiyle uyumlu
• Ardışık bağlantılı 3'e kadar ünite yükleyebilme
• Eş zamanlı 4 arama yapabilme
• KX-TGP600'e 6'ya kadar ünite kaydedebilme

KX-TGP600, birçok sektör için tek sistem
KX-TGP600'ın çok yönlülüğü, onu birçok farklı endüstri ve sektör için ideal
iletişim çözümü haline getiriyor. İşte olası uygulamalardan sadece birkaçı.

Perakende
•P
 erakende sektöründe insanların çoğu merkez ofisten uzakta çalıştıkları için,
yöneticilerin masalarına yerleştirilmiş baz istasyonları ile çalıșan kablosuz telefonlar,
bu kişiler için mükemmel iletișim cihazlardır.
•E
 kibin farklı üyeleri aynı anda farklı müşterilerle ilgilendiği için, karışan çağrıların
gecikmeden cevaplanabilmesi farklı atanmış zil sesleri ile gerçekleşmektedir.
• Belirli numaralar farklı departmanlara özel zil sesleriyle atanabilir.
•M
 asaüstü TX-TPA68 kablosuz masaüstü telefon, mağazanın yönetim
kısmında ‘her zaman ulaşılabilir’ telefon olarak kullanılabilir.

Depo
•M
 erkez ofisteki PBX’e bağlı kablosuz masaüstü telefon ile, bu PBX’e bağlı diğer
kablosuz telefonlar sürekli iletişimi sağlar. KX-TGP600 ile, depo gibi büyük alanlarda
karmaşık kablo bağlantılarına gerek kalmaz.
•D
 ECT kapsama alanı, yükleme alanları gibi dış mekanlara kadar
genişleyebilir, ve KX-A406 tekrarlayıcı bu alanı daha da genişletebilir.
•D
 ayanıklı tasarımı ve toza karşı korumalı yapısıyla KX-UDT131,
depolarda karşılaşılan zorlu ortamlar için idealdir.

Küçük Ofisler
•K
 X-TGP600, küçük ofislerin ve evde çalışan kişilerin tüm ihtiyaçlarını
karşılayabilecek bir sistemdir.
•D
 eğişik numaralar ve değişik zil sesleri “sadece satış” hattı dahil olmak
üzere farklı fonksiyonlar olarak atanabilmektedir. Gelen aramalar DDI
tarafından belirli telefonlara yönlendirilebilir.

Restoranlar
•R
 estoranlarda mobil iletişim önemlidir – kablosuz telefonlar ve merkezi
bir baz istasyonu bunu mümkün kılmaktadır.
•A
 yrı numaralar ve zil sesleri, farklı departmanlar için farklı telefonlara
tahsis edilebilir.
•D
 ayanıklı tasarımı ve toza karşı korumalı yapısıyla KX-UDT131,
mutfakta çalışırken karşılaşılan birçok zorluğa dayanabilir.

KX-TGP600 IP kablosuz telefon
sistemi hakkında daha fazlasını
öğrenmeye hazır mısınız?
Tüm ayrıntılar için, hemen
Panasonic’le iletişime geçin.
business.panasonic.com.tr
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Ürünlerimizi en son teknoloji ve üretimlere uygun hale getirmek için makul her türlü model,
boyut, renk değişikliği ve ürün modifikasyonu yapma hakkını saklı tutuyoruz.

