
*1 Optioneel. Alle modellen 
*2 Optioneel. KX-NT366 
*3 Optioneel. KX-NT346 / KX-NT346 
Bovenaan afbeelding: Model KX-NT366. Overige modellen kunnen van elkaar verschillen.

KX-NT300 serie
IP-systeemtoestellen

Geen wirwar van computerkabels dankzij de ingebouwde tweede 
Ethernet-poort; door gebruik te maken van de tweede Ethernet-poort 
kunt u, zonder extra bekabeling, uw personal computer (of andere 
IP-netwerkapparatuur) op het IP-netwerk aansluiten.  

Tweede Ethernet-poortTweede Ethernet-poort

Self Labelling toetsen (KX-NT366)Self Labelling toetsen (KX-NT366)
Via het LCD-display worden de bekende 
papieren kaartjes vervangen door 
programmeerbare elektronische Self 
Labelling-toetsen. De gebruikers kunnen voor 
elke toets gebruik maken van een LCD (12 
karakterposities), die een omschrijving krijgt als de toets wordt 
geprogrammeerd (Self Labelling). Er zijn 12 programmeerbare 
toetsen met elk een geheugen van 4 pagina's (dus in totaal 48), en 
gebruikers kunnen met behulp van de PAGE-toets door deze pagina’s 
van het LCD-geheugen bladeren. .

Programmeerbare toetsenProgrammeerbare toetsen
Via een snelfunktie kan toegang worden 
verkregen tot programmeerbare soft-toetsen, 
hetgeen tijd en moeite spaart. Deze toetsen 
kunnen gebruikt worden om telefoonnummers 
op te slaan of om toegang te krijgen tot 
veelvuldig gebruikte systeemfunkties. De tweevoudig gekleurde 
rode/groene LED’s tonen de funktiestatus, welke netlijnen in gebruik 
zijn, alsmede de status van interne toestellen (Vrij/In gesprek).

Alfanumeriek displayAlfanumeriek display
De visuele feedback via het gebruiksvriendelijke 
LCD-display maakt gespreksafhandeling en het 
tegelijkertijd uitvoeren van andere taken 
makkelijker.  U kunt op het display de 
uiteenlopende reeks van informatie (zie onder) 
bekijken of voor toegang tot de IP-Enabled PBX-systeemfunkties. 
Gebruikers kunnen ook eenvoudig bellen door nummers uit hun eigen 
of systeemdirectories te kiezen met behulp van duidelijk omschreven 
soft-toetsen en visuele meldingen op het display. Het display verschaft 
informatie over diverse items, zoals: de naam en het telefoonnummer 
van de beller (ISDN, CID) – of een boodschap is ingesproken 
(Boodschap Wacht), Funktieinstellingen – Gesprekslog van in- en 
uitgaande gesprekken (Toestel-Gesprekslog, Groep-Gesprekslog) – 
lijsten met verkorte kiesnummers in de systeem- of persoonlijke 
directories – Toestelnummerlijsten – Gespreksduur – Menu van 
PBX-systeemfunkties – Tijd en datum. 

Bluetooth® module (KX-NT307)Bluetooth® module (KX-NT307)
Een Bluetooth® module zorgt voor moeiteloze 
communicatie via een draadloze headset.  Voor 
alle modellen beschikbaar – als Add-on module 
aan te sluiten op de achterzijde van het 
LCD-display. Ondersteunt de volgende Bluetooth 
headsetfunkties:
- Gesprek beantwoorden  
- Gesprek beëindigen  
- Spraakcommunicatie

Panasonic introduceert een nieuwe serie IP-telefoons die stijlvol, intuïtief, 
gebruiksvriendelijk zijn en die dankzij het volgen van universele 
ontwerpfilosofie bijzonder aantrekkelijk, gemakkelijk en comfortabel zijn 
te gebruiken door iedereen die gebruik maakt van een systeemtoestel. 

De IP-telefoons uit de KX-NT300 serie nemen u mee naar een nieuwe 
dimensie van geluid, communicatie, productiviteit, breedband 
netwerkverbinding en klantenservice. Deze geavanceerde draagkracht 
levert aan u zowel de kracht van de bestaande Panasonic KX-TDA 
Hybride IP PBX centrales als integratie met de vooruitstrevende 
geavanceerde KX-TDE IP PBX systemen – hierdoor is snel toegang 
mogelijk tot het volledige spectrum van systeemfunkties en 
toepassingen. 

De IP-telefoons bieden een uitmuntende geluidskwaliteit dankzij de hands-
free functie en onderdrukking van akoestische nagalm. Het fraai gestroom-
lijnde, ultra-moderne ontwerp, verkrijgbaar in zwarte of witte uitvoering, 
is een visitekaartje binnen elke werkomgeving en kantoorinrichting.

Door hun scala van mogelijkheden zijn de IP-telefoons uit de KX-NT300 
serie uiterst gemakkelijk te bedienen. De telefoons zijn voorzien van 
een groot alfanumeriek display, een Bluetooth module ondersteunt het 
gebruik van een draadloze headset, een navigatietoets, een kosten- en 
kabelbesparende 2de IP-poort (op bepaalde modellen); de hoekpositie 
van de telefoon en het LCD-display is instelbaar - en dat alles zorgt dat 
u comfortabel met moderne, handige apparatuur kunt werken. 

NIEUW! KX-NT300 IP-Systeemtoestellen

LCD met 24 karakter-
posities

Module voor 
extra toetsen*3

Boodschap/belsignaal-
indicator

Bluetooth® module*1 

Programmeerbare 
toetsen*3 /Self Labelling 
toetsen*2

Headset-
aansluiting

NavigatietoetsPAGINA-toets

NavigatietoetsenNavigatietoetsen
De navigatietoetsen maken het mogelijk om met 
één handeling toegang te krijgen tot diverse 
funkties van het telefoonsysteem. Het ontwerp van 
de navigatietoets voldoet aan ergonomische eisen 
en bovendien vergemakkelijkt deze toets het 
zoeken door de menu’s van de systeemfunkties.

Instelbare hoekpositiesInstelbare hoekposities
De telefoon en het LCD-display kunnen in 
meerdere hoekposities worden ingesteld voor 
maximaal zicht vanuit iedere hoek.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

NT300_specs_0607-01 Dutch.ai   27-08-2007   17:13:43NT300_specs_0607-01 Dutch.ai   27-08-2007   17:13:43



KX-NT343 KX-NT346 KX-NT366

Verlicht display met 3 regels

24 programmeerbare toetsen

Full duplex luidsprekersysteem

2 Ethernet poorten (100Base-T)

Power Over Ethernet (PoE)

Compatibel met KX-NT303

Compatibel met KX-NT305

Compatibel met KX-NT307

Verlicht display met 6 regels

24 programmeerbare toetsen

Full duplex luidsprekersysteem

2 Ethernet poorten (100Base-T)

Power Over Ethernet (PoE)

Compatibel met KX-NT303

Compatibel met KX-NT305

Compatibel met KX-NT307

Verlicht display met 6 regels

4 x 12 Self Labelling,

Programmeerbare toetsen

Full duplex luidsprekersysteem

2 Ethernet poorten (100Base-T)

Power Over Ethernet (PoE)

Compatibel met KX-NT307

De IP-telefoons op een rij

KX-NT303
Optionele module

KX-NT305
Optionele module

Module voor 12 extra 

programmeerbare toetsen 

(alleen geschikt voor 

KX-NT346 en NT343).

Module voor 60 extra 

programmeerbare toetsen 

(alleen geschikt voor 

KX-NT346 en NT343).

KX-NT300 Serie
IP-systeemtoestellen

Optionele modules

ISO-9001
Gecertificeerd door

Bureau Veritas Quality International

ISO-14001

Documentatie wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. 

Niettemin is het mogelijk dat modellen, prijzen, specificaties, 

tekst of afbeeldingen afwijken. Informeer daarom bij aankoop 

van een Panasonic product altijd of er verschillen zijn met de 

documentatie. Ook kan het voorkomen dat een product (tijde-

lijk) niet (meer) leverbaar is. 

Panasonic is een merknaam van Matsushita Electric, Japan.

 Telefoon: 073 - 6402579 Fax: 073 - 6402733
Panasonic is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. 

Kijk voor openingstijden op www.panasonic.nl
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