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System konferencyjny IP KX-NT700

Poprawa wydajności
i skuteczności Twojej firmy
Telefon konferencyjny IP KX-NT700 zapewnia dźwięk
wysokiej jakości oraz wszystko, czego trzeba, aby uczynić komunikację tak wygodną, jak podczas spotkań
„twarzą w twarz”. Współpracuje on również płynnie i bezproblemowo ze standardowymi, biurowymi systemami
telefonicznymi.
KX-NT700 to wartościowy nabytek wspomagający
współpracę zarówno pomiędzy sąsiednimi salami konferencyjnymi jak również miejscami rozsianymi po całym
globie.
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NIESKOMPLIKOWANE

Potrzebujesz bezpośrednich kontaktów, ale wypełnione harmonogramy,
goniące terminy oraz zatory uliczne czynią z tego prawdziwe wyzwanie?
Biurkowy system konferencyjny IP KX-NT700 może stanowić rozwiązanie
tej sytuacji.
KX-NT700 został zaprojektowany w celu oszczędzania cennego czasu
i środków przedsiębiorstwa oraz łatwego tworzenia połączeń konferencyjnych, o jakości dźwięku bliskiej bezpośrednim spotkaniom uczestników
„twarzą w twarz”.
Biurkowy system konferencyjny IP KX-NT700 stanowi rozwiązanie spełniające wymagania osób pragnących utrzymywać regularne kontakty ze współpracownikami znajdującymi się w wielu miejscach, zapewniające wysoką jakość
dźwięku oraz integrujące się z typowymi aplikacjami biznesowymi.
Wiele lokalizacji na spotkaniu
KX-NT700 umożliwia prowadzenie 3-stronnych konferencji z innymi biurowymi systemami konferencyjnymi IP oraz
integruje się z internetowymi systemami wideokonferencyjnymi.
Ktoś spóźnia się na spotkanie i trzeba włączyć go do udziału w konferencji?
KX-NT700 obsługuje połączenia ze standardową siecią telefoniczną (PSTN), dzięki czemu dodanie do konferencji
połączenia z telefonu komórkowego jest bardzo proste. W trakcie dyskusji konferencyjnej można wzbogacić ją
o inne przesyłane do uczestników materiały, takie jak zdjęcia, prezentacje, a nawet pliki wideo.
Połączenia konferencyjne są wydajne i skuteczne, tylko kiedy uczestnicy słyszą się z wyraźną, czystą jakością przekazywanego głosu – nawet jeżeli dwie osoby mówią jednocześnie. KX-NT700 zapewnia doskonałą jakość dźwięku
przy znakomitym zasięgu mikrofonów.

KX-NT700 – GŁÓWNE ZALETY
Wydajność – Szybkie i wygodne tworzenie konferencji bez konieczności akceptacji rozwiązań kompromisowych.
Jakość – Doskonała jakość dźwięku gwarantuje, że
wszyscy uczestnicy zrozumieją całą konwersację.
Biurkowy system konferencyjny IP KX-NT700 oferujący dźwięk wysokiej jakości (Hi-Def) gwarantuje, że konwersacje za jego pośrednictwem są naturalne i niemal
przypominają spotkania „twarzą w twarz”.
Prostota – Łatwa konfiguracja połączenia do 3 systemów konferencyjnych podłączonych do standardowej, lokalnej lub szerokopasmowej sieci IP.
Ekonomiczność – Oszczędność kosztów pobytu i podróży, przy jednoczesnym utrzymaniu wrażenia bezpośredniego spotkania.
Łatwa rozszerzalność – Możliwość podłączania do
internetowych oraz wideokonferencyjnych rozwiązań
umożliwiająca organizację o wiele szerszych spotkań.

INTERFEJS
PSTN

ZASILACZ
AC

PODŁĄCZENIE USB DO KOMPUTERA PC

Podłącz do PC w celu sterowania
urządzeniem.
ZEWNĘTRZNY
PORT
MIKROFON 1 SIECI LAN
SPOWALNIANIE MOWY NA BIEŻĄCO
Naciśnij ten przycisk, aby
w czasie rzeczywistym
spowolnić wypowiedź zbyt
szybko mówiącego
rozmówcy lub odtwórz
nagrane wcześniej spotkanie
z mniejszą szybkością (w celu
wykonania notatek) bez
wprowadzania opóźnień
do konwersacji.

ZEWNĘTRZNY
MIKROFON 2

WYSOKA JAKOŚĆ DŹWIĘKU

Dwukierunkowy dźwięk 7 kHz.

WEJŚCIE/WYJŚCIE AUDIO

Wejście/wyjście audio z 3,5-mm
gniazdem typu jack, które może
posłużyć do podłączenia do:
a. Zewnętrznych urządzeń
nagrywających dźwięk
b. Komputerów osobistych
c. Bezprzewodowych aparatów DECT

TECHNOLOGIA FORMOWANIA WIĄZKI

Mikrofony podążają za naturalnym
przepływem dźwięku zgodnie
z przemieszczaniem się rozmówcy.

OBSŁUGA KART SD

Nagraj swoje spotkania na
karcie pamięci SD (dołączonej).

Dla kogo przeznaczone są telefony konferencyjne IP Panasonic KX-NT700?
KX-NT700 jest konferencyjnym systemem IP, zaprojektowanym w celu uproszczenia i poprawy komunikacji biznesowej.
NT700 jest przeznaczony dla małych biur, pomieszczeń konferencyjnych oraz sal posiedzeń, zapewniając w nich naturalną, dwukierunkową komunikację,
dzięki kilku wbudowanym mikrofonom oraz możliwości ich rozbudowy na potrzeby większych pomieszczeń biurowych.

Rozproszone zespoły – Połącz ze sobą, w prosty
i wygodny sposób, członków swojego zespołu, rozproszonych między wieloma lokalizacjami, zapewniając im wysoką jakość przekazywanego dźwięku
oraz wykorzystując do tego firmową sieć komputerową.
Praca w domu – Stwórz naturalne, nie angażujące
rąk, połączenie konferencyjne między Twoim domem
i biurem, wykorzystując standardowe, szerokopasmowe łącze (VPN).
Na całym świecie – Organizuj korporacyjne audio
i wideokonferencje między siedzibą firmy, a jej lokalnymi oddziałami.

ZAAWANSOWANE

ROZWIĄZANIA
KONFERENCYJNE

Aplikacja Menadżera telefonu konferencyjnego

Ekran programowania

Menadżer telefonu konferencyjnego jest aplikacją działającą na komputerach
pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows, zapewniającą pełny
dostęp do wszystkich funkcji konferencyjnych oraz funkcjonalności urządzenia:
Konfiguracja połączeń
Klawiatura do wybierania
Konferencje wielostronne
Synchronizacja kalendarza
Rejestr połączeń

Regulacja głośności i wyciszanie mikrofonu
Dostęp i zarządzanie książką telefoniczną
Udostępnianie aplikacji uczestnikom konferencji
Automatyzacja połączeń
Aplikacja do nagrywania spotkań
Ekran panelu

Proste wideokonferencje
Istnieje możliwość włączenia funkcji prostych połączeń wideokonferencyjnych, dzięki użyciu klucza aktywacyjnego do
oprogramowania Menadżera telefonu konferencyjnego.
Oddział firmy

Prosty system wideokonferencyjny
Siedziba firmy
Głos

Obraz

Sieć VPN
USB

Dodatkowe funkcje

Dodatkowe wyposażenie opcjonalne

REDUKCJA SZUMÓW

KX-NT701
Zewnętrzny mikrofon

Odcina zbędne szumy tła pochodzące np. z projektorów,
wentylatorów itp.

SPOWALNIANIE MOWY W CZASIE RZECZYWISTYM

Przewód: około 3 m
Zasięg mikrofonu: około 2 m

Klucz aktywacyjny
Rozszerzenie możliwości
oprogramowania
Menadżera telefonu
konferencyjnego

Spowalnia na bieżąco szybkie wypowiedzi bez wprowadzania
opóźnień do konwersacji.

3-STRONNE KONFERENCJE
Istnieje możliwość tworzenia połączeń konferencyjnych do
3 urządzeń jednocześnie lub dołączania do wielostronnej
konferencji prowadzonej za pośrednictwem sieci IP połączenia
z telefonu komórkowego.

PSQE1049YA. Wydrukowane w Polsce. Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

