
KX-NT700
IP konferenčný systém

KX-NT700 je pokročilé konferenčné riešenie, ktoré je možné pri-
pojiť cez bežnú kancelársku dátovú sieť alebo aj širokopásmové 
pripojenia. Zariadenie podporuje systém ozvučenia Hi-Definition 
sound, konferenčné riešenia na báze internetu a všetko čo 
prispieva k zjednodušeniu komunikácie na úroveň osobného 
kontaktu „tvárou v tvár“. Možnosť pripojiť sa aj k štandardnému 
kancelárskemu telefónnemu systému prináša plnú pracovnú aj 
komunikačnú interaktivitu.
KX-NT700 - cenný nástroj pre podporu spolupráce - medzi 
vašimi kanceláriami, prípadne s celým svetom.

KX-NT700 
IP konferenčný systém



Nabitý kalendár, termíny, dopravné zápchy a geograficky rozptýlené 
pobočky – ako zvládnuť takúto výzvu?
Vtedy prichádza veľký pomocník - IP konferenčný systém KX-NT700.

IP konferenčný systém KX-NT700 je navrhnutý tak, aby šetril váš vzácny 
čas a prostriedky a zároveň urobil z usporiadania konferenčného 
hovoru rutinnú záležitosť.

IP konferenčný systém KX-NT700 spolupracuje s existujúcim telefón-
nym systémom, prípadne natívne pracuje vo vašej firemnej alebo 
širokopásmovej dátovej sieti. Hovory vo vlastnej sieti prinášajú výhody 
vyplývajúce z vysokej čistoty prenášaného zvuku, čo robí konferenčné 
hovory výrazne praktickejšími.

Potrebujete rozšíriť vašu komunikáciu o ďalšiu lokalitu?
Rozšíriteľnosť KX-NT700 dovoľuje 3-stranný konferenčný hovor 
s ďalšími IP komunikačnými systémami a taktiež podporuje konferenč-
né riešenia na báze internetu*.

Niekto mešká na stretnutie a vy ho nevyhnutne potrebujete zapojiť do 
diskusie? KX-NT700 podporuje pripojenie do štandardnej (PSTN) 
telefónnej siete, takže je veľmi jednoduché pridať účastníka z mobilné-
ho telefónu. Počas konferenčného hovoru je možné postupne pridávať 
aj ďalšie média ako obrázky, prezentácie, dokonca aj video.

Konferenčné hovory sú produktívne a efektívne vtedy, keď účastníci 
počujú jasný, čistý hlas ostatných, a to aj v prípade, ak rozprávajú dvaja 
účastníci naraz. KX-NT700 zabezpečuje prenos zvuku vo vysokej kvalite 
s impozantnou šírkou záberu mikrofónov. Panasonic KX-NT700 – váš 
prostriedok na ceste k úspechu.

* Budúca verzia softvéru

Chceme komunikovať tvárou v tvár

REDUKCIA ŠUMU
Redukcia nežiadúceho hluku v pozadí z projektorov, 
ventilátorov a pod.

3-STRANNÝ KONFERENČNÝ HOVOR
Prepojenie až 3 zariadení naraz, prípadne pripojenie 
1 analógového hovoru do 2-strannej konferencie.. 

Real-Time Slow Talk
Spomalenie rýchlo hovoriacej osoby v reálnom čase, 
bez pozastavenia konverzácie. 

APLIKÁCIA CONFERENCE PHONE MANAGER 
PC softvér pre spracovanie záznamov, kontrolu 
konferenčných jednotiek a prepojenie s inými 
aplikáciami. 

Hlavné výhody: Ďalšie funkcie Schéma prepojenia

USB PRIPOJENIE K PC
Ovládanie zariadenia cez pripojené PC.

REAL-TIME SLOW-TALK

Stlačením tlačítka spomaľte rýchle 
hovoriacu osobu, prípadne si prehrajte 
záznam zo stretnutia v spomalenom 
režime 
(pre poznamenanie si), bez pozastavenia 
konverzácie. 

BEAM FORMING TECHNOLOGY
Mikrofóny sledujú prirodzený tok hlasu 
počas pohybu hovoriaceho PODPORA SD KARTY 

LAN

Zaznamenajte svoje hovory 
na SD kartu (priložená)

HLAS VO VYSOKEJ 
KVALITE
Plne duplexné Audio 7 kHz.

AUDIO VSTUP/VÝSTUP
3,5 mm konektor pre audio vstup/výstup, 
ktorý je možné použiť pre:
a. externé audio nahrávacie zariadenia
b. osobné počítače (PC), alebo 
c. bezdrôtové slúchadlá

Rýchle a rutinné usporiadanie konferenčného hovoru bez kom-
promisov.
Vynikajúca kvalita zvuku zabezpečí, že všetci účastníci rozumejú 
celej konverzácii.
Jednoduché nastavenie, až 3 konferenčné systémy v štandardnej 
kancelárskej alebo širokopásmovej IP sieti.
Šetríte hotelové a cestovné náklady, a pritom zachovávate pocit 
zo „živého“ stretnutia.
Pre veľké konferencie sa môžete pripojiť do konferenčného 
systému „Web a Video“.

IP konferenčný systém KX-NT700 vybavený zvukovým systémom 
High-Definition (Hi-Def ) zabezpečí vašim rozhovorom prirodze-
nosť s pocitom kontaktu „tvárou v tvár“.

EXTERNÝ 
MIKROFÓN 1

ANALÓGOVÁ
 LINKA

NAPÁJACÍ
 ZDROJ

EXTERNÝ 
MIKROFÓN 2

LAN 
ROZHRANIE

IP Sieť

Telefónna
Sieť



Vzhľad a špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

Špecifikácie

Aplikácia Conference Phone Manager 

Príslušenstvo - externý mikrofón

Konektor rozhrania
Vytáčanie

Konektor rozhrania
Prijímač
USB port
SD slot
Audio vstup/výstup
Konektor rozhrania
Externý

Reproduktor
    Nastavenie hlasitosti
    Frekvenčný rozsah
    Stereo/mono
Interný mikrofón
    Pokrytie mikrofónom
    Frekvenčný rozsah
    Pomer S/N 
LCD rozlíšenie
LCD podsvietenie
LCD kontrast
LED
Funkčné tlačidlo
Hlasitosť (scroll)
Tlačidlo pre vytáčanie
Ostatné 

Rozmery (š x h x v)
Hmotnosť
AC Adaptér (PQLV206)

PoE

Prevádzková teplota
Teplota pre uskladnenie
Relatívna vlhkosť

RJ11 x 1
Pulzná voľba (DP) 10pps, 20pps

Tónová voľba (DTMF) 
RJ45 x 1

10/100Base-T, Auto MDI/MDX
USB2.0 (Low/Full speed) Device Function x 1

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

RJ9 x 2
4-drôtový (Power, GND, 

MIC-Mute, MIC-Signal-Input)
1

Nastaviteľné do 85dB v rozsahu 0,5 m
300Hz – 7000Hz

mono
Mikrofón x 4 (v rohoch) 

3m rádius
300Hz – 7000Hz

Nad 58dB pri 1kHz
103 x 48 bodov

Ano (biele)
Ano (6 úrovní)

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

Vyššia/nižšia (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 6.5W
0 ˚C - 40 ˚C

-10 ˚C - 50 ˚C
Menej ako 90% (nekondenzujúca)

Technické špecifikácie

Rozhranie -
analógová linka

Rozhranie -
Ethernet

Rozhranie -
všeobecné

Rozhranie -
mikrofón

Audio rozhranie

Displej

Indikátor stavu

Klávesnica

Parametre

Napájanie

Spotreba energie

Vonkajšie 
podmienky

SIP
Kodek
PLC
Potlačenie ticha
CNG
Jitter buffer
Kompresia hlavičky 
paketu
QoS
TCP/IP, UDP, RTP
RTCP
FTP klient
DHCP klient
Kalendár
ID volajúceho (Caller ID)
Telefónny zoznam
Kapacita zrýchl. vytáčania
Vypnutie zvuku (Mute)
Flash
Pause
Redial
Vytáčanie z histórie
Druhy zvonenia
Hlasitosť zvonenia
Hlasitosť odposluchu
Prepínač pulzná/tónová 
voľba
Viac-stranná konferencia
Odpojenie všetci/jednotl.
Kapacita nahrávania
Množstvo zaznam. hovorov

Prehrávanie nových správ
Dopredu/Naspäť/Stop
Preskočiť/Opakovať
Vymazať všetko/jednotlivé

Časový údaj

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

Áno (len G.711)
Nie
Nie

Max 500ms (G.729a)
Nie

IEEE 802.1 P/Q, Layer 3 TOS
Áno

Budúca podpora
Áno
Áno
Áno
Nie
100
32

Áno
Áno
Áno
Áno
10
3

Vypnuté/slabé/stredné/vysoké
8 úrovní

Áno

3 strany
Áno

120 minút (64MB SD karta)
Maximálne 100

Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Funkcie

Signalizačný protokol

VoIP

Sieť

Telefón

Záznam 
hovoru

Conference Phone Manager je softvérový nástroj pre prostredie Windows 
poskytujúci plný prístup k všetkým funkciám a možnostiam konferenčných 
jednotiek:

Uskutočnenie hovoru
Ovládanie hlasitosti
Vypnutie zvuku (Mute)
Klávesnica pre vytáčanie
Telefónny zoznam
Konferenčný hovor
Možnosť zdieľať aplikácie s účastníkmi konferenčného hovoru
Prístup a správa telefónneho zoznamu
Synchronizácia kalendára a automatické vytáčanie
Zoznam prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov
Aplikácia pre záznam a editáciu hovorov a záznam poznámok

KX-NT700 podporuje pripojenie 2 externých mikrofónov KX-NT701.
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