
COMMUNICATIE OP EEN 
NIEUW NIVEAU
Telefoontoestellen van Panasonic



HANDSETS VOOR EXCELLENTE 
COMMUNICATIE

Het kiezen van het juiste telefoontoestel voor een bedrijf is een belangrijke beslissing. De toestellen zijn een 

essentieel hulpmiddel bij het verbeteren van de efficiëntie van een bedrijf en de kwaliteit van de service die

aan klanten geboden wordt.

Panasonic heeft een bewezen reputatie op het gebied van kwaliteitsgeluid en intelligent ontwerp en kan u 

daarom helpen telefoontoestellen te kiezen die exact voldoen aan uw eisen. Wij bieden handsets die het volledige 

spectrum van zakelijke vereisten dekken.

In welke branche u ook actief bent – horeca, gezondheidszorg, onderwijs, lokale overheid, verkoop of een andere 

branche – en of u nu kiest voor IP-, digitale of draadloze handsets: u zult merken dat elk van onze modellen 

intuïtief en gebruiksvriendelijk is en voorzien is van alle benodigde functies voor zakelijk gebruik.

WELK TOESTEL IS GESCHIKT VOOR UW BEDRIJF?

KX-TCA85 SERIE

Echte mobiliteit. Dat is wat u hebt met de handsets uit 

onze innovatieve DECT-serie (Digital Enhanced Cordless 

Telecommunications). Al onze DECT-producten zijn compact, 

lichtgewicht en duurzaam, en ze zijn speciaal ontworpen voor 

beter bereik, betere beschikbaarheid en hogere productiviteit.

KX-NT500 SERIE

Indien u geen gesprekken meer wilt herhalen en verkeerd 

verstaan wilt voorkomen, zijn de IP-telefoons uit de KX-NT500-

serie de ideale zakelijke oplossing. Hiermee beschikt u op elke 

telefoon uit de serie over de best mogelijke geluidskwaliteit, 

met HD audio en een verbeterde echo onderdrukking.

0 SERIE0 SERIE

• Uitzonderlijke geluidskwaliteit en bewezen betrouwbaarheid

• Intuïtief, stijlvol, gebruikersvriendelijk ontwerp

• Een serie die alle specifieke vereisten van een bedrijf dekt

• Kies uit IP-, digitale en DECT-toestellen

• Cross-sector mogelijkheden
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KX-NT550 SERIE

De KX-NT550-serie IP-telefoons bestaat uit standaardtelefoons 

en een executive toestel, die allemaal uitzonderijke professionele 

prestaties leveren. Deze toestellen zijn zo ontworpen dat ze 

kunnen meegroeien met uw bedrijf. Ze zijn voorzien van een 

gigabit LAN/PC-poort, waarmee u uw communicatiesysteem 

kunt integreren in uw steeds sneller wijzigende data netwerk.

KX-DT500 SERIE

Uitgebreide functies, intuïtieve technologie en een 

gebruiksvriendelijke interface zijn samengebracht in deze 

innovatieve reeks digitale handsets – voor een ongeëvenaarde 

bruikbaarheid en comfort op het bureau.

SERIE DT500 SERIEDT500 SERIE
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KX-TCA85-SERIE

Veel handsets raken eenvoudig beschadigd door klappen en stoten in een werkomgeving, maar de uitstekende 

KX-TCA385 DECT-handset is overal op voorbereid. Het toestel is stof- en spatwaterbestendig (IP65) en bestand 

tegen schokken en presteert daarom zelfs in de zwaarste omstandigheden.

Om efficiënte, comfortabele en heldere communicatie 

te garanderen, zijn de handsets uit de KX-TCA85-serie 

voorzien van een ruisonderdrukkingsfunctie, die met 

een druk op de knop kan worden ingeschakeld. 

Deze functie vermindert de omgevingsruis en 

maakt de stem van de spreker veel beter hoorbaar 

en verstaanbaar.

Bovendien wordt het volume van de handset 

automatisch aangepast tot een goed hoorbaar 

niveau als ruis wordt gedetecteerd doordat u van 

een rustige naar een lawaaierige omgeving gaat. 

U kunt zo rustig en zonder stress gesprekken voeren.

Omdat bij het werken in fabrieken, de horeca

en de detailhandel vaak beide handen nodig zijn, 

kan het lastig zijn om een telefoon vast te houden. 

De KX-TCA285 en KX-TCA385 ondersteunen 

Bluetooth®, zodat u terwijl u werkt kunt 

communiceren via een draadloze headset, 

waardoor u efficiënter kunt werken.

4



KX-TCA185

Professionele handset voor 

efficiënte prestaties

• 1.8-inch kleuren-lcd

• Ruisonderdrukking

• DECT-oproepfunctie

• Trilling

KX-TCA285

Slanke en lichte handset voor 

omgevingen met veel activiteit

• 1.8-inch kleuren-lcd

• Ruisonderdrukking

• DECT-oproepfunctie

• Trilling

• Ingebouwde Bluetooth®

KX-TCA385

Stevige en duurzame handset voor 

elke omgeving

• 1.8-inch kleuren-lcd

•  Bestand tegen stof en spatwaterbestendig 

conform IP65

• Ruisonderdrukking

• DECT-oproepfunctie

• Trilling

• Ingebouwde Bluetooth®
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KX-NT5-SERIE

Met de IP-telefoons uit de KX-NT5-serie beleeft u een volledig nieuwe audiodimensie, dankzij uitstekend 

HD-kwaliteitsgeluid op alle telefoons in combinatie met eenvoudige toegang tot krachtige ondersteunende 

functies en toepassingen. Het mooie, ultramoderne design, leverbaar in zwart en wit, past goed bij elk 

kantoorinterieur.

De IP-telefoons van de KX-NT5-serie zitten boordevol functies maar zijn toch zeer eenvoudig te gebruiken.

De telefoons hebben een groot alfanumeriek display, een ingebouwde Bluetooth®-module voor ondersteuning

voor draadloze headsets, een toets voor eenvoudige navigatie en een tweede IP-poort om de hoeveelheid

snoeren te verminderen.

HD-audio

De KX-NT5-serie IP-terminals levert de beste geluidskwaliteit in zijn klasse, 

zodat er minder gesprekken opnieuw hoeven te worden gehouden en minder 

dingen verkeerd worden gehoord. De KX-NT5-serie biedt standaard HD-audio 

voor alle modellen, en de codecs G.722, G.711, G.726 en G.729a.

Lcd-schermen

Grote, heldere lcd-schermen met intuïtieve gebruikersinterface bieden snel 

toegang tot telefoonboeken en functies.

Electronic hookswitch

Dankzij een ingebouwde EHC-poort (electronic hookswitch) hebben de 

IP-toestellen uit de KX-NT5-serie toegang tot alle DECT-headsets van 

Plantronics. Dit biedt uitgebreide portabiliteit en comfort, omdat gebruikers 

zich vrij kunnen bewegen zonder dat ze aan headsets gebonden zijn. De 

KX-NT560 ondersteunt ook Bluetooth®-headsets.

De IP-telefoons uit de KX-NT550-serie zijn voorzien van een gigabit-LAN/

pc-poort om te voldoen aan de steeds hoger wordende eisen die worden 

gesteld aan kantoor-IP-netwerken. Sommige modellen beschikken over

een self-labellingfunctie, waarmee de aanvankelijke instellingen en 

onderhoud op afstand eenvoudiger worden. De telefoons ondersteunen

ook DSS-connectiviteit voor operators.
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KX-NT560

Executive IP-telefoon

• 4.4-inch lcd-scherm met achtergrondverlichting

• Compatibel met draadloze Plantronics-headset (EHS)

• 32 (8x4) vrij programmeerbare functietoetsen

• 2 Ethernet-poorten (1000 Base-T)

• Power-over-Ethernet (PoE)

• Geïntegreerde Bluetooth

• Eco-modus

• Leverbaar in zwart en wit

KX-NT546/KX-NT543

Standaard-IP-telefoon

•  6-regelige display met achtergrondverlichting 

(KX-NT546)/3-regelige display met 

achtergrondverlichting (KX-NT543)

• Compatibel met draadloze Plantronics-

 headset (EHS)

• 24 vrij programmeerbare functietoetsen

• 2 Ethernet-poorten (100 Base-T)

• Power-over-Ethernet (PoE)

• Eco-modus

• Leverbaar in zwart en wit

KX-NT551

Standaard-IP-telefoon

•  1-regelige lcd-display met 

achtergrondverlichting

•  8 flexibele CO-knoppen

•  2 Ethernet-poort (1000 Base-T)

•  Power-over-Ethernet (PoE)

•  Eco-modus

• Optionele kit voor wandmontage

•  Leverbaar in zwart en wit

KX-NT505

Console met 48 toetsen

•  48 DSS-knoppen die volledig flexibel kunnen 

worden gebruikt, bijvoorbeeld:

 –  Rechtstreekse stationselectie

 –  Vooraf programmeerbare snelkiesknoppen

 –  Veelgebruikte functies

 –  Signalering van bezet station 

•  Rechtstreekse aansluiting op de

KX-NT553/KX-NT556

•  Per telefoon kunnen maximaal

4 DSS-consoles worden aangesloten

• Geschikt voor wandmontage

•  Leverbaar in zwart en wit

KX-NT556/KX-NT553

Executive IP-telefoon

•  6-regelige lcd-display met 

achtergrondverlichting (KX-NT556)/

3-regelige lcd-display met 

achtergrondverlichting (KX-NT553)

• 36 (12x3)/24 (12x2) vrij programmeerbare 

 functietoetsen

• 2 Ethernet-poorten (1000 Base-T)

• Power-over-Ethernet (PoE)

• Compatibel met draadloze Plantronics- en 

 GN Netcom Jabra-headset (EHS)

• Eco-modus

• Optionele kit voor wandmontage

• Optionele KX-NT505-console

•  Leverbaar in zwart en wit
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KX-DT500-SERIE

In de Panasonic KX-DT500-serie digitale telefoons worden pure zakelijke prestaties gecombineerd met een 

aantrekkelijk ergonomisch ontwerp. Er is een groot aantal verschillende toestellen, voor elke mogelijke 

commerciële omgeving.

De KX-DT500-serie biedt hetzelfde uitstekende geluid als onze IP-telefoons, met daarnaast ook een opmerkelijke 

spraakkwaliteit op elke telefoon, ondersteund door een groot aantal waardevolle functies en toepassingen. 

Bovendien zijn de telefoons zeer eenvoudig te gebruiken, met grote alfanumerieke schermen, programmeerbare 

toetsen, EHS-poorten met ondersteuning van draadloze headsets en een toets voor eenvoudige navigatie.

Lcd-scherm

Groot, helder lcd-scherm met intuïtieve gebruikersinterface biedt snel 

toegang tot telefoonboeken en functies.

Electronic hookswitch (EHS)

Dankzij een ingebouwde EHC-poort (electronic hookswitch, compatibel

met Plantronics) hebben de toestellen uit de KX-DT500-serie toegang

tot alle DECT-headsets van Plantronics. Dit biedt uitgebreide portabiliteit

en comfort, omdat gebruikers zich vrij kunnen bewegen zonder dat ze aan 

headsets gebonden zijn.
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KX-DT546

Digitale telefoon

• 6-regelige grafische lcd met achtergrondverlichting

• 24 vrij programmeerbare functietoetsen

• Compatibel met draadloze Plantronics- en GN Netcom 

 Jabra-headset (EHS)

• Speakertelefoon, handset en headset met full-duplex

• Leverbaar in zwart en wit

KX-DT543

Executive digitale telefoon

• 3-regelige grafische lcd met achtergrondverlichting

• 24 vrij programmeerbare functietoetsen

• Compatibel met draadloze Plantronics- en GN Netcom 

 Jabra-headset (EHS)

• Speakertelefoon, handset en headset met full-duplex

• Leverbaar in zwart en wit

KX-DT521

Standaard digitale telefoon

• 1-regelige grafische lcd met achtergrondverlichting

• 8 vrij programmeerbare functietoetsen

• 2.5-mm headsetpoort

• Speakertelefoon, handset en headset met full-duplex

• Leverbaar in zwart en wit

itale telefoon telefoon

KX-DT590

Digitale console met 48 toetsen

•  48 toetsen die volledig flexibel kunnen

worden gebruikt, b.v.:

 –  Rechtstreekse stationselectie

 –  Vooraf programmeerbare snelkiesknoppen

 –  Veelgebruikte functies

 –  Signalering van bezet station

•  Geschikt voor wandmontage

• Leverbaar in zwart en wit

De KX-DT590-systeemconsole is voorzien van 48 vrij 

programmeerbare functietoetsen met groene/rode 

leds waarmee de status van de toestellen wordt 

aangegeven. De console kan worden aangesloten via 

een digitale toestelpoort, kan op tafel of aan de wand 

worden gemonteerd en kan samen met de digitale 

toestellen KX-DT546 en KX-DT543 worden gebruikt.
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ONZE TOESTELLEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

IP-telefoons

KX-NT560 KX-NT556 KX-NT553 KX-NT551 KX-NT546 KX-NT543

Hoofd-lcd-scherm (regels/tekens) 6 / 24 6 / 24 3 / 24 1 / 16 6 / 24 3 / 24

Achtergrondverlichting lcd Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Flexibele CO-toetsen 4 x 8 3 x 12 2 x 12 8 24 24

Self-labelling Ja Ja Ja - - -

Navigatietoetsen Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Softkeys 4 4 4 - 4 4

Oproeplijst inkomende/uitgaande oproepen Ja/ja Ja/ja Ja/ja Ja/ja Ja/ja Ja/ja

Automatisch opnieuw kiezen Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Ethernet-poort 2 poorten (GbE) 2 poorten (GbE) 2 poorten (GbE) 2 poorten (GbE) 2 poorten 2 poorten

Power over Ethernet (PoE) Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Wisselstroomadapter Optie Optie Optie Optie Optie Optie 

Eco-modus Ja  Ja Ja Ja Ja Ja 

Speakertelefoon
Ja

(Full Duplex)
Ja

(Full Duplex)
Ja

(Full Duplex)
Ja

(Full Duplex)
Ja Ja 

Headsetaansluiting Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Electronic hookswitch (EHS) Ja Ja Ja - Ja Ja 

Ingebouwde Bluetooth® Ja - - - - -

Geschikt voor wandmontage Optie Optie Optie Optie Optie Optie 

Zwart/wit Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Opties

Aanvullende module met 48 toetsen KX-NT505 - Ja Ja - - -

Digitale DSS-console KX-DT590 - - - - - -

Kit voor wandmontage
KX-A433 Ja Ja Ja - Ja Ja 

KX-A432 - - - Ja - -
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Draadloos draagbaar DECT-toestel

Robuust model Dun en licht model Standaardmodel

KX-TCA385 KX-TCA285 KX-TCA185

Hoofd-lcd-scherm 1.8-inch kleuren-lcd 1.8-inch kleuren-lcd 1.8-inch kleuren-lcd

Led Bel / Laden Bel / Laden Bel / Laden

Telefoonboek handset (PBX) Tot 500 Nummers Tot 500 Nummers Tot 500 Nummers

Oproeplijst inkomende/uitgaande oproepen 10 / 5 10 / 5 10 / 5

Flexibele CO-toetsen 12 12 12

Softkeys 3 3 3

Opnieuw kiezen Ja Ja Ja

Aanduiding wachtend bericht Ja Ja Ja

Conferentie met 3 deelnemers Ja Ja Ja

DECT-oproepfunctie Ja Ja Ja

Ingebouwde Bluetooth® Ja Ja -

Telefoonboekoverdracht via Bluetooth® Ja (vCard V2.1) Ja (vCard V2.1) -

Ruisonderdrukking Ja Ja Ja 

Spatwater- en stofbestendig IP65*1 - -

Speakertelefoon (full-duplex) Ja Ja Ja

Headsetaansluiting - Ja Ja

Trilalarm Ja Ja Ja 

Accuduur spreken/stand-by*2 Maximaal 13 uur/
maximaal 200 uur

Maximaal 13 uur/
maximaal 200 uur

Maximaal 11 uur/
maximaal 200 uur

Accuoplaadtijd 3 uur 3 uur 7 uur

Type accu 1 x Li-ion accu 1 x Li-ion accu 2 x Ni-MH AAA-batterij

Riemklem Ja (cliptype) Ja (swiveltype) Ja (swiveltype)

Afmetingen (b x d x h) (mm) 55 x 23 x 151,5 48.5 x 17,9 x 127,5 48,2 x 25,4 x 146,3

Gewicht (g) 150 (Riemclip meegeleverd) 88 115

Merkgebonden digitale telefoons

KX-DT546 KX-DT543 KX-DT521

6 / 24 3 / 24 1 / 16

Ja Ja Ja 

24 24 8

- - -

Ja Ja Ja

4 4 -

Ja/ja Ja/ja Ja/ja

Ja Ja -

- - -

- - -

- - -

- - -

Ja
(Full Duplex)

Ja
(Full Duplex)

Ja
(Full Duplex)

Ja Ja Ja 

Ja Ja -

- - -

Optie Optie Optie 

Ja Ja Ja

Opties

- - -

Ja Ja Ja 

Ja Ja -

- - Ja *1 conform IP65: Bescherming tegen water dat vanuit enige richting uit een sproeikop wordt gespoten en bescherming tegen stof dat de handset binnendringt.

*2 Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de omgevingstemperatuur kan de werkingsduur korter zijn dan hierboven wordt aangegeven.
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Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken
– Microsoft®, Windows® en Outlook® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen.
–  Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc., en het gebruik van deze 

merken door Panasonic Corporation vindt plaats onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn het 
eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Belangrijk
–  Veiligheidsmaatregel: lees de gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding zorgvuldig door voordat u deze producten 

gaat gebruiken.

• Sommige modellen zijn niet in alle landen leverbaar.
•  De getoonde afbeeldingen van productdisplays en lampen zijn 

compositiebeelden.
• Gewichten en afmetingen bij benadering.
•  Design en specifi caties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 

worden gewijzigd.
• Deze producten kunnen onderhevig zijn aan exportbeperkingen.
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