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SKUTEČNÁ MOBILITA 
S BEZDRÁTOVÝM SYSTÉMEM
PBÚ DECT

Využijte skvělé mobility bez ohledu na druh vaší činnosti. Nezáleží na tom, zda pracu-
jete v kanceláři, v továrně, ve skladu, v supermarketu nebo v jiné rozlehlé lokalitě.  
Se systémem Panasonic PBÚ DECT zůstanete v kontaktu se svými kolegy a zákazníky, 
i když se budete pohybovat kdekoli po svém pracovišti. A nyní se čtyři typy telefonů DECT, 
od základního až po velmi odolný, zvládnete komunikacii v drsném prostředí. Můžete si 
být jisti, že budete mít právě to, co potřebujete - pro řešení mobility je systém Panasonic 
PBÚ DECT tou nejlepší volbou.

Systém PBÚ DECT je integrované bezdrátové mobilní řešení, určené 
specificky pro použití s pobočkovými ústřednami Panasonic*.  
Systém zajišťuje automatický přechod mezi instalovanými základ-
novými stanicemi - to rozšiřuje pokrytí a poskytuje uživatelům 
skutečnou mobilitu komunikace i v rozlehlých lokalitách. Vysoce 
odolný telefon Panasonic KX-TCA364 vyhovuje svojí odolností proti 
prachu a stříkající vodě přísným standardům IP64.
Kromě toho nabízí velké množství profesionálních telefonních 
funkcí. Malý, lehký a odolný telefon KX-TCA275 DECT je vybaven 
mnoha všestrannými a výkonnými telefonními funkcemi. Přístroj 
KX-TCA175 disponuje standardními telefonními funkcemi, zatímco 

KX-WT115 je vhodným řešením pro uživatele, kteří požadují dobrý 
základní výkon při nižších nákladech.

* Přístroje KX-TCA364, KX-TCA275, KX-TCA175 a KX-WT115 musí být připojeny do kompatibilního 
telefonního systému Panasonic (KX-TDA15/30/100/200, nebo KX-TDE100/200/600 a KX-NCP500/1000).
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Je plně integrován s funkcemi podnikové pobočkové 
ústředny, jako je konferenční hovor, volání podle 
jména atd. Flexibilní CO tlačítka poskytují snadný 
a rychlý přístup k funkcím pobočkové ústředny 
i k funkcím telefonu.

PLNÝ PŘÍSTUP K FUNKCÍM
PODNIKOVÉ POBOČKOVÉ ÚSTŘEDNY

Během pohybu v pokryté oblasti nedochází 
k rozdílům v kvalitě spojení; můžete se pohybo-
vat od jedné základnové stanice k jiné a přitom 
vyřizovat důležitý obchodní hovor.

BEZPROBLÉMOVÉ SPOJENÍ,
AUTOMATICKÝ PŘECHOD MEZI STANICEMI

Do interního seznamu telefonu lze uložit 200 jmen 
a příslušných telefonních čísel.

REŽIM ÚSPORY ENERGIE*

OSVĚTLENÍ KLÁVESNICE
Pro snazší obsluhu ve slabě osvětleném prostředí 
se klávesnice příchozím hovorem nebo stisknutím 
libovolného tlačítka rozsvítí.

PODSVÍCENÝ BAREVNÝ LCD DISPLEJ
Kdykoli vám bude někdo volat nebo když stisknete 
některé tlačítko, rozsvítí se podsvícený displej, 
takže ihned zjistíte, kdo vám volá, a můžete svůj 
telefon snadno obsluhovat i v temnotě.

HANDS-FREE KOMUNIKACE

Připojením volitelné náhlavní soupravy k tele-
fonu získáte pohodlí a ničím neomezenou volnost 
hands-free komunikace. S volitelnou náhlavní 
soupravou můžete přijímat hovory a mít přitom 
trvale volné ruce pro jinou činnost.

HOVOR NA NABÍJEČCE*
Přijímejte hovory i když je telefon v nabíjecí stanici. 
Po aktivaci funkce je příchozí hovor směrován na 
reproduktor telefonu a lze ho tak vyřídit hlasitě.   Displej DECT telefonu zhasne podle nastavení pro úsporu energie, 

což zabezpečí delší výdrž baterie.

* pouze u KX-TCA175 a KX-TCA275

TELEFONNÍ SEZNAM PRO 200 STANIC
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VÝHODY TELEFONU PANASONIC DECT



• Barevný LCD Displej*1

• Osvětlená klávesnice

• Vícejazyčný displej

• Programovatelné tlačítka

• Hlasitý telefon

• Plný přístup k funkcím podnikové PBÚ

• Telefonní seznam pro 200 stanic

• Podpora náhlavní soupravy

• 10 vyzváněcích melodií*1

• 10 programovatelných tlačítek pro rychlou volbu

• Vibrační vyzvánění*2

• Režim meeting (Schůzka)*2

• IP64 (odolnost proti prachu a stříkající vodě)*3

• Hlučná oblast (redukce hluku z okolí)*3,4

*1 pouze u KX-TCA175 a KX-TCA275

*2 pouze u KX-TCA364 a KX-TCA275

*3 pouze u KX-TCA364

*4 pouze u KX-TCA364 a KX-WT115

KX-A405
Opakovač signálu

KX-TDA0155
2-kanálová zákl. stanice

KX-TDA0156
4-kanálová zákl. stanice

KX-NCP0158
8-kanálová IP zákl. stanice

KX-TDA0158
8-kanálová zákl. stanice

4

Základnové stanice DECT vytvářejí souvislé pokrytí požadované oblasti 
signálem. V této oblasti se mohou bezdrátové DECT telefony libovolně 
pohybovat (i během hovoru, protože  nedochází k jeho přerušení)  
a mají přístup k funkcím pobočkové ústředny, jako by byly připojeny 
běžným drátovým vedením.

IP základnová stanice KX-NCP0158 poskytuje bezdrátové   spojení  
pro firemní  pobočky na  jakémkoli místě a snadnou instalaci v roz-
sáhlém areálu budov vzdálených od centrály společnosti. Spolu 
s bezdrátovými DECT telefony jde o dokonalý nástroj přispívající 
ke snížení nákladů na komunikaci díky konvergenci hlasu a dat 
prostřednictvím IP sítí.

SVOBODA A VOLNOST BEZ DRÁTŮ PŘIPOJENÍ K VZDÁLENÝM LOKALITÁM

Rychlost, pohotovost a schopnost okamžité reakce rozhoduje v dnešní době o úspěchu či neúspěchu jakéhokoli podnikání. Náročný zákazník 
si vybere toho, kdo ho obslouží okamžitě a s plným komfortem bez složitého domlouvání a čekání. Jako účinný nástroj pro stálou dostupnost 
a akceschopnost slouží pobočkový bezdrátový systém DECT.
V objektech výrobních podniků, skladů, obchodních prostor, autosalónů a servisů, ale i v nemocničních a vysokoškolských areálech i v běžné 
kanceláři umožňuje být ve spojení se zákazníky, efektivně komunikovat se svým okolím, a vytěžit tak maximum z každé obchodní příležitosti.

MAXIMÁLNÍ MOBILITA ZA JAKÝCHKOLI PODMÍNEK

KX-TCA175
Standardní  model

KX-TCA275
Manažerský model

KX-TCA364
Vysoce odolný model 

(krytí IP64)

KX-WT115
Základní model
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Poznámka:
IP6* = odolnost proti prachu (ochrana proti vnikání prachu)
IP*4 = odolnost proti vodě (ochrana proti stříkající vodě)
Panasonic KX-TCA364 DECT splňuje zkušební standard IEC IP64.

* Počet výchozích nastavení podle PBÚ KX-TDA/TDE/NCP.

  KX-NCP0158 KX-TDA0155 KX-TDA0156 KX-TDA0158 

 KX-NCP500 8 4 - 2 

 KX-NCP1000 8 8 - 4 

 KX-TDE100 16 32 32 16 

 KX-TDE200 16 32 32 16 

 KX-TDE600 16 128 128 64 

 KX-TDA100 - 32 32 16 

 KX-TDA200 - 32 32 16 

 KX-TDA600 - 128 128 64 

KAPACITA SYSTÉMU

  KX-TCA175 KX-TCA275 KX-TCA364  

 Displej LCD 16 znaků x 6 řádek 16 znaků x 6 řádek 16 znaků x 6 řádek  
  Barevný displej Barevný displej Modré podsvícení  
 Vícejazyčný displej 16 (fixně) 16 (fixně) 16 (fixně)  
 Osvětlení klávesnice ano (žluté) ano (žluté) ano (zelené)  
 Kompatibilní s náhlavní soupravou ano ano ano  
 Tel. seznam 200 200 200  
 Opakované vytáčení posledních 5 čísel posledních 5 čísel posledních 5 čísel  
 Deník hovorů*     
 Příchozí hovory 10 10 10  
 Odchozí hovory 5 5 5  
 Softwarová tlačítka 3 3 3  
 Hlasitý telefon ano ano ano  
 LED kontrolka vyzvánění červená / zelená červená / zelená 3 barvy  
 Hlasitost vyzvánění 6 úrovní a vyp. 6 úrovní a vyp. 6 úrovní a vyp.  
 Vyzváněcí melodie (polyfonní) 10 10 9  
 Vyzváněcí tóny (polyfonní) 10 10 6  
 Vibrační vyzvánění - ano ano  
 Upozornění na čekající vzkaz ano ano ano  
 Vypínání mikrofonu ano ano ano  
 Zobrazení ID volajícího ano ano ano  
 Osobní vyzvánění ano ano ano  
 Jednotlačítková volba 10 10 10  
 Budík ano ano ano  
 Omezení hovoru ano ano ano  
 Konference ano ano ano  
 Hlasitost sluchátka 5 stupně 5 stupně 3 stupně  
 Blokování klávesnice ano ano ano  
 Příjem libovolným tlačítkem ano ano ano  
 Kmitočet 1,9 GHz 1,9 GHz 1,9 GHz  
 Rozměry (D x Š x H) (mm) 143,5 x 47 x 24 123 x 45 x 23 150 x 50 x 27  
 Hmotnost 130 g 115 g 160 g  
 Typ baterie Ni-MH Ni-MH Ni-MH  
  3,6 V 700 mAh 3,6 V 650 mAh 3,6 V 650 mAh 
 Provozní režim 15 hodin 15 hodin 17 hodin 
 Pohotovostní režim 200 hodin 200 hodin 270 hodin 
 Délka nabíjení 7 hodin 5,5 hodiny 5,5 hodiny 

 KX-WT115

16 znaků x 6 řádek
Černobílý displej

16 (fixně)
ano (jantárové)

ano
200

posledních 10 čísel

10
10
3

ano
jantárová

6 úrovní a vyp.
3
5
-
-

ano
ano

-
-

ano
-
-

5 stupně
ano
ano

1,9 GHz
160 x 48 x 33

130 g
Ni-MH

2,4 V 550 mAh
8 hodin

168 hodin
7 hodin



NA VŠEM ZÁLEŽÍ

PCS-PBX-DECT1010

www.panasonic.cz

Razítko vašeho prodejce:

Panasonic je obchodní značka firmy Panasonic Corporation Co. Ltd. Design a technické specifikace 
výrobků se neustále zdokonalují a mění v zájmu vylepšení. Ačkoli byla přípravě tohoto katalogu 
věnovaná maximální péče, některé změny nemusí být uvedeny a mohou nastat až po publikaci tohoto 
katalogu. Jednotlivé detaily si, prosím, ověřte u svého nejbližšího obchodníka. Panasonic Marketing 
Europe, organizační složka Česká republika nepřebírá žádnou odpovědnost za případné chyby a omyly. 
Proto informace uvedené v tomto katalogu podléhají změnám bez předchozího upozornění.


