
KX-NT700
IP konferenční systém

KX-NT700 je pokročilé konferenční řešení, které lze připojit 
přes běžnou kancelářskou datovou síť nebo i širokopásmové 
připojení. Tento IP konferenční systém podporuje technologii 
ozvučení Hi-Definition sound, konferenční řešení na bázi 
internetu a všechno co přispívá ke zjednodušení komunikace 
na úroveň osobního kontaktu „tváři v tvář“. Možnost připojit se 
i k standardnímu kancelářskému telefonnímu systému přináší 
plnou pracovní i komunikační interaktivitu.
KX-NT700 - cenný nástroj pro podporu spolupráce - mezi vašimi 
kancelářemi, popřípadě s celým světem.

KX-NT700 
IP konferenční systém



Nabitý kalendář, termíny, dopravní zácpy, geograficky rozptýlené 
pobočky – jak zvládnout takovou výzvu?
Tehdy přichází velký pomocník - IP konferenční systém KX-NT700.

IP konferenční systém KX-NT700 je navržen tak, aby šetřil váš vzácný 
čas a prostředky a zároveň udělal z uspořádaní konferenčního hovoru 
rutinní záležitost.

IP konferenční systém KX-NT700 spolupracuje s existujícím telefonním 
systémem, případně nativně pracuje ve vaši firemní nebo širokopás-
mové datové síti. Hovory ve vlastní síti přinášejí výhody vyplývající z 
vysoké čistoty přenášeného zvuku, co dělá konferenční hovory výrazně 
praktičtějšími.

Potřebujete rozšířit vaši komunikaci o další lokalitu?
Rozšířitelnost KX-NT700 dovoluje 3-stranný konferenční hovor s 
dalšími IP konferenčními systémy, a taktéž podporuje konferenční 
řešení na bázi internetu*.

Někdo nestíhá na konferenci a vy ho nutně potřebujete zapojit do 
diskuse?
KX-NT700 podporuje připojení do standardní (PSTN) telefonní sítě, 
takže je velmi jednoduché přidat do konferenčního hovoru účastníka z 
mobilního telefonu. Během konferenčního hovoru je možné postupně 
přidávat také další média jako obrázky, prezentace a dokonce i video.

Konferenční hovory jsou produktivní a efektivní tehdy, pokud účastníci 
slyší jasný, čistý hlas ostatních účastníků, a to i v případě, když mluví 
dva účastníci najednou. KX-NT700 zabezpečuje přenos zvuku ve 
vysoké kvalitě s impozantní šířkou záběru mikrofonů. Panasonic 
KX-NT700 – váš prostředek na cestě k úspěchu.

* Budoucí verze softwaru

Chceme komunikovat tváři v tvář

REDUKCE ŠUMU
Redukce nežádoucího hluku v pozadí z projektorů, 
ventilátorů a pod.

3-STRANNÝ KONFERENČNÍ HOVOR
Možnost připojení až 3 zařízení najednou, případně 
připojení 1 analogového hovoru do 2-stranné 
konference.

Real-Time Slow Talk
Zpomalení rychlého hovoru v reálném čase bez 
pozastavení konverzace. 

APLIKACE CONFERENCE PHONE MANAGER  
PC software pro zpracování záznamů, ovládání 
konferenčních jednotek a propojení s jinými 
aplikacemi.

Hlavní výhody: Další funkce Schema propojení

USB PŘIPOJENÍ K PC
Ovládaní zařízení přes připojené PC.

REAL-TIME SLOW-TALK

Stiskem tlačítka zpomalte rychlý hovor v 
reálném čase, popřípadě si přehrajte 
záznam konference ve zpomaleném 
režimu (pro pořízení poznámek), bez 
pozastavení konverzace. 

BEAM FORMING TECHNOLOGY
Mikrofony sledují přirozený pohyb hlasu 
během pohybu mluvčího. PODPORA SD KARTY

LAN

Zaznamenejte své hovory na SD 
kartu (přiložená)

HLAS VE VYSOKÉ KVALITE 
ZVUKU
Plně duplexní audio 7kHz.

AUDIO VSTUP/VÝSTUP
3,5 mm konektor pro audio vstup/výstup, 
který je možné použít pro:
a. vnější audio nahrávací zařízeni
b. osobní počítače (PC), nebo 
c. bezdrátová sluchátka

Rychlé a rutinní uspořádáni konferenčního hovoru bez kompro-
misů.
Excelentní kvalita zvuku zabezpečí, že všichni účastníci rozumějí 
celé konverzaci.
Jednoduché nastavení, až 3 konferenční systémy v standardní 
kancelářské nebo širokopásmové IP síti.
Šetřete hotelové a cestovní náklady a přitom zachovávejte pocit 
se „živého“ setkání.
Pro velké konference se můžete připojit do konferenčního systé-
mu „Web a Video“.

IP konferenční systém KX-NT700 vybavený zvukovým systémem 
High-Definition (Hi-Def ) zabezpečí vašim rozhovorům přirozenost 
s pocitem kontaktu „tváři v tvář“.

VNĚJŠÍ
MIKROFON 1

ANALOGOVÁ
LINKA

NAPÁJECÍ
ZDROJ

VNĚJŠÍ
MIKROFON 2

LAN
ROZHRANÍ

IP Síť

Telefonní
síť



Vzhled a specifikace podléhají změnám bez předcházejícího upozornění

Technické specifikace

Aplikace Conference Phone Manager 

Příslušenství - vnější mikrofon

Konektor rozhraní
Vytáčení

Konektor rozhraní
Přijímač
USB konektor
SD slot
Audio vstup/výstup
Konektor rozhraní
Vnější

Reproduktor
    Nastavení hlasitosti
    Frekvenční rozsah
    Stereo/mono
Vestavěný mikrofon
    Pokrytí mikrofonem
    Frekvenční rozsah
    Poměr S/N 
LCD rozlišení
LCD podsvíceni
LCD kontrast
LED
Funkční tlačítko
Hlasitost (scroll)
Tlačítko pro vytáčení
Ostatní 

Rozměry  (š x h x v)
Hmotnost
AC Adaptér (PQLV206)

PoE

Provozní teplota
Teplota pro uskladnění
Relativní vlhkost

RJ11 x 1
Pulzní volba (DP) 10pps, 20pps

Tónová volba (DTMF) 
RJ45 x 1

10/100Base-T, Auto MDI/MDX
USB2.0 (nízko/vysoko-rychlostní) x 1

1 (přibalená 64MB SD karta)
ø3.5 mm mini-jack x 1

RJ9 x 2
4-drátové (Power, GND, 

MIC-Mute, MIC-Signal-Input)
1

Nastavitelné do 85dB v rozsahu 0.5m
300Hz – 7000Hz

mono
Mikrofon x 4 (v rozích) 

3m rádius
300Hz – 7000Hz

přes 58dB při 1kHz
103 x 48 bodů

Ano (bíle)
Ano (6 úrovní)

4 (dvoubarevné LED, červené a modré)
F1, F2, F3

Vyšší/nižší (UP, DOWN)
0- 9,*,#

SP-Phone, Flash, Redial/Pause, Mic Noise Cut, 
Clear, Back, Menu, Enter

275 x 275 x 55 mm
1,3 kg

Vstup 85-276 V / max 0,3 A
Výstup DC 9 V 750 mA
IEEE802.3af compliant

Max 6,5 W
0 ˚C - 40 ˚C

-10 ˚C - 50 ˚C
Méně než 90% (nekondenzující)

Technické specifikace

Rozhraní -
analogová linka

Rozhraní -
Ethernet

Rozhraní -
všeobecné

Rozhraní -
mikrofon

Audio rozhraní

Displej

Indikátor stavu

Klávesnice

Jednotka

Napájení

Spotřeba energie

Vnější 
podmínky

SIP
kodek
PLC
Potlačení ticha
CNG
Jitter buffer
Komprese hlavičky 
paketu
QoS
TCP/IP, UDP, RTP
RTCP
FTP klient
DHCP klient
Kalendář
ID volajícího (Caller ID)
Telefonní seznam
Kapacita zrychl. vytáčení
Vypnutí zvuku (Mute)
Flash
Pause
Redial
Vytáčení z historie
Druhy zvonění
Hlasitost zvonění
Hlasitost odposlechu
Přepínač pulzní / tónová 
volba
Vícestranná konference
Odpojení všichni/jednotl.
Max. kapacita nahráváni
Množství nahraných hovorů
Přehrávání nových zpráv
Vpřed/Zpět/Stop
Přeskočit/Zopakovat
Vymazat vše/jednotlivě
Časové razítko

RFC3261 a doprovodné RFC
G.711(A/u), G.729a, G.722(64kbps)

Ano (jen G.711)
Ne
Ne

Max 500 ms (G.729a)
Ne

IEEE 802.1 P/Q, Layer 3 TOS
Ano

Budoucí podpora
Ano
Ano
Ano
Ne
100
32

Ano
Ano
Ano
Ano
10
3

Vypnuté/slabé/střední/vysoké
8 úrovní

Ano

3 strany
Ano

120 minut (64MB SD karta)
Maximálně 100

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Funkce

Signalizační protokol

VoIP

Síť

Telefon

Záznam hovoru

Conference Phone Manager je softwarový nástroj pro prostředí Windows 
poskytující plný přístup ke všem funkcím a možnostem konferenčních 
jednotek:

Uskutečnění hovoru
Kontrola hlasitosti
Vypnutí zvuku (Mute)
Klávesnice pro vytáčení
Telefonní seznam
Konferenční hovor
Možnost sdílet aplikace s účastníky konferenčního hovoru
Přístup a správa telefonního seznamu
Synchronizace kalendáře a automatické vytáčení
Seznam příchozích a odchozích hovorů 
Aplikace pro záznam a editaci hovorů a záznam poznámek

KX-NT700 podporuje připojení 2 vnějších mikrofonů KX-NT701.
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