
KWALITATIEVE  COMMUNICATIE
STIJLVOL EN SLANK DESIGN
KX-HDV130 IP-BUREAUTELEFOON



SLANK ONTWERP VOOR 
ELKE BEDRIJFSOMGEVING

IP-telefoon met 2 lijnen

2,3-inch lcd-scherm

HD-geluid met breedbandaudio

Full-duplex speakertelefoon

Ondersteuning voor 
UC-functies, waaronder 
BroadSoft UC-ONE/uaCSTA

2 x SIP-accounts

2 x LAN-poorten

SLANK EN DUN ONTWERP
De KX-HDV130 past perfect op veel kantoorbureaus, 
dankzij het platte en dunne ontwerp. Voor maximaal 
gebruiksgemak zijn de 10 toetsen hol en kan 
de telefoon 30º of 45º worden gekanteld.

HD-SPRAAKKWALITEIT
Voor de heldere communicatie die professionele 
gebruikers verwachten, is de hardware en software 
van de KX-HDV130 uitgerust met een combinatie van 
HD SONIC-functies, zoals full-duplex, akoestische 
full-duplex, akoestische ruisonderdrukking 
en PLC, voor maximale spraakkwaliteit 
en breedbandcommunicatieprestaties.

DIRECTE LIJNTOETSEN EN
PROGRAMMEERBARE TOETSEN
Het bedieningspaneel heeft twee lijntoetsen 
en programmeerbare toetsen. Hierdoor kunnen 
gebruikers functies aan de toetsen toewijzen voor 
extra snelheid en gemak.

2,3-INCH LCD-SCHERM
Op het grote 2,3-inch scherm met een resolutie 
van 132 x 64 pixels worden 4 regels met informatie 
weergegeven. Het scherm van de KX-HDV130 heeft 
een lcd met achtergrondverlichting om de bediening 
te vergemakkelijken.

KX-HDV130
FLEXIBELE FUNCTIES VOOR 
KOSTENBEWUSTE BEDRIJVEN

De Panasonic KX-HDV130 IP-bureautelefoon biedt 
de ideale balans tussen lage kosten/hoge kwaliteit, 
naast een groot aantal waardetoevoegende functies. 
De KX-HDV130 is ontworpen voor zakelijke 
gebruikers die budgetvriendelijke technologie 
zoeken voor de betrouwbare, flexibele prestaties 
die hun bedrijf nodig heeft, en maakt communicatie 
van professionele kwaliteit toegankelijker dan ooit.

EENVOUDIGE 
INSTALLATIE EN 
ONDERHOUD
Elke zaakvoerder weet dat de aanschafkosten van 
een telefoon nog maar het begin van het verhaal zijn. 
De KX-HDV130 weet langdurige kostenbesparingen 
te realiseren dankzij de simpele installatie, het 
gebruiksgemak en het eenvoudige onderhoud. 
Gebruikers kunnen de telefoon zonder vertraging 
gebruiken en dankzij de compromisloze 
betrouwbaarheid blijven de onderhoudskosten beperkt 
tot een absoluut minimum. In de stand-bymodus 
verbruikt de telefoon een minimale hoeveelheid 
stroom, wat ook weer kostenbesparend werkt.



DE KX-HDV130 IN DETAIL
TELEFOONFUNCTIES
• Anonieme oproepen (CLIR), anonieme oproepen weigeren
• Doorschakelen, in de wacht zetten, doorverbinden, wisselgesprek
• Nummerherkenning (CLIP, CNIP), blokkeren op basis 

van nummerherkenning
• Verschillende belsignalen
• Niet storen
• Belsignaal kiezen
• Lokale telefoonlijst (maximaal 500 nummers)
• Externe LDAP/XML-telefoonlijst
• Zwarte lijsten (maximaal 30 lijsten)

IP-FUNCTIES 
•  2 SIP-accounts
•  IP-versie: IPv4, IPv6
•  NAT-traversal (STUN/Rport (RFC3581)/Port Punching/ICE)
•  Ingebouwde webserver

AUDIOFUNCTIES
•  HD-spraak
•  Breedbandcodec: G.722
•  Smalbandcodec: G.711a-law, G.711μ-law, G.729a
•  DTMF: In band, Out band (RFC2833), SIP INFO
•  Full-duplex speakertelefoon

COMPATIBEL MET BROADSOFT
• Basisgespreksfunctie
• Weergave van gemiste oproepen
• N-weg conferentie
• Veld voor in-gespreklampje
• Callcenter
• Gesprekparkeermelding
• Klikken om te bellen
• Functietoetssynchronisatie
• Gedeelde oproepweergave
• BroadSoft Xsi
• BroadSoft Presence
• BroadSoft Xsi Phonebook
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WILT U MEER WETEN OVER DE KX-HDV130?

Neem vandaag nog contact op met 
Panasonic voor meer informatie

business.panasonic.eu

Wij behouden ons het recht voor redelijke wijzigingen aan te brengen in modellen, afmetingen en kleuren 
en om aanpassingen te doen die onze producten in lijn brengen met de modernste technologie en productie.

Panasonic Benelux 
a branch of Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic System Communications Company Europe, a division of Panasonic Marketing Europe GmbH.
Panasonic Marketing Europe GmbH is a company registered in Germany at Hagenauer Strasse 43, 
65203 Wiesbaden. HRB13178.


