
Compacte hybride  
IP-PBX KX-HTS32 



Van start-ups en klinieken tot beveiligings-, 
horeca-, detailhandels- en magazijnomgevingen. 
De compacte hybride IP-PBX KX-HTS32 voorziet 
in alle specifieke behoeften, van binnen het 
Midden en Klein bedrijf (MKB) of bij zelfstandigen 
met kantoor aan huis.

DE COMPLETE 
COMMUNICATIEOPLOSSING 

SIPVoice Mail
MonitoringMonitoring

BYODBYOD
SIPVoice Mail



Bent u klaar voor revolutionaire ideeën? 

Deze hybride PBX beschikt over  
een ingebouwde router en WiFi 
Access Point en kan niet alleen 
worden gebruikt voor spraak, video 
en communicatie op afstand, maar 
ook om betaalbare bewakings- en 
beveiligingssystemen op te zetten. 

De KX-HTS32 is uitermate eenvoudig in 
gebruik, uiterst compact en bijzonder 
kosteneffectief. Hij is ook krachtig en 
groeit naadloos mee met alle 
toekomstige bedrijfsbehoeften. 
Bovendien draagt hij bij aan het 
verbeteren van de efficiëntie, 
productiviteit en klantenservice  
van kleine organisaties over de  
hele wereld.

Dit is veel meer dan een 
multifunctioneel platform: het is een 
geavanceerd platform voor op groei 
gerichte communicatie en een nieuwe 
toegangspoort voor zakelijke kansen.

DE COMPLETE 
COMMUNICATIEOPLOSSING 

BYODBYOD



Ongeëvenaarde flexibiliteit  
is standaard
De KX-HTS32 is een hybride IP-systeem.  
Met andere woorden, hij kan worden gebruikt om 
een nieuwe, dynamische communicatieoplossing 
te creëren of kan moeiteloos worden geïntegreerd 
in een bestaand PBX-systeem met SIP-netlijnen. 

Dit biedt u de flexibiliteit om systemen op te  
zetten die betaalbaar zijn en volledig zijn 
afgestemd op uw individuele bedrijfsbehoeften. 

KOSTEN
EFFICIËNTIE

BYOD

SIP
Video communications

Router

Wi-Fi
Automatic call routing



Het ultieme alles-in-éénplatform 
De KX-HTS32 biedt alle noodzakelijke functies voor kleine bedrijven, kant en klaar  
ingebouwd in de hardware. Dit zorgt voor een hoger rendement op uw investering. 

De speciale functies omvatten  
een WiFi Access Point, voor pc's  
of smartphones, en analoge en 
SIP-mogelijkheden van maximaal  
8 netlijnen en 24 doorkiesnummers. 
Al met al perfect afgestemd op de 
(huidige en toekomstige) omvang  
van uw bedrijf. 

U beschikt zonder bijkomende kosten 
over belleridentificatie, automatische 
oproepdoorschakeling en automatische 
telefonistediensten, voor flexibelere 
oproepafhandeling. Zo komen er 
kostbare tijd en middelen vrij die  
u elders kunt inzetten. 

Dankzij de ingebouwde router  
kan de KX-HTS32 worden gebruikt  
als telefoonsysteem en als 
netwerkapparaat. Bovendien kan  
hij worden gecombineerd met de 
KX-HDV- en KX-NTV-serie van 
Panasonic om te komen tot een 
compleet communicatie- en 
bewakingssysteem.

Router



Geperfectioneerde mobiliteit 
Dankzij de ingebouwde mediarelay-gateway 
van de KX-HTS32 en de BYOD-functie (Bring 
Your Own Device) kunnen smartphones  
met SIP-softphone-functionaliteit en  
andere kantoorbureautelefoons worden 
gebruikt als PBX-doorkiesapparatuur 
zonder de noodzaak van complexe of dure 
VPN-services.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?  
Dit betekent dat alle oproepen naadloos 
worden doorgeschakeld naar uw 
smartphone of huistelefoon, zodat  
u nooit meer een oproep van een klant 
hoeft te missen, of u nu op kantoor bent  
of onderweg. 

Maar als u toevallig in een belangrijke 
vergadering zit of anderszins bezet bent, 
kunnen eenvoudig voicemailmeldingen  
via e-mail naar uw pc of mobiele telefoon 
worden verzonden. 

Daarnaast maken omroep functies 
gelijktijdig uitzenden van belangrijke 
informatie en meldingen naar het  
personeel mogelijk – op afstand of  
in meerdere gebouwen. 

Visuele verbindingen leggen 
De KX-HTS32 heeft een compleet 
assortiment compatibele en kosteneffectieve 
toestellen, waaronder de videophone 
KX-HDV430, die in uw vestiging of kantoor 

aan huis kan worden geïnstalleerd om 
gesprekken met videobeelden en 
videoconferenties mogelijk te maken zonder 
een VPN. Het is het ideale middel om 
superieure communicatie en interne 
efficiëntie mogelijk te maken op 
verschillende locaties, met name voor 
medewerkers die van thuis uit werken, 
bedrijven met veel vestigingen of organisaties 
die behoefte hebben aan receptionisten. 

Succesvolle bewaking 
De KX-HTS32 kan ook worden gekoppeld 
aan de IP-videodeurtelefoon KX-NTV en 
de IP-cameraserie van Panasonic, voor 
nog concurrerendere totale 
exploitatiekosten. Deze oplossing biedt, 
naast een groot aantal voordelen, 
tweewegvideo- en audiocommunicatie en 
eenvoudige bewakingsfuncties – van het 
op afstand bedienen van deuren en 
camera's tot bewegings-/spraakdetectie 
en alarmsystemen op basis van sensoren. 

Praat mee
Met de ingebouwde conferentie functie 
(Meet Me) stelt de KX-HTS32 meerdere 
werknemers in staat zich te mengen  
in conferentiegesprekken, waar zij zich  
ook bevinden. 

FUNCTIONALITEIT VOOR
MEER EFFICIËNTIE

UNIEKE



Eenvoudig instellen en klaar!
Dankzij de snelle plug-and-play 
installatiemodus is de KX-HTS32 klaar voor 
gebruik zodra u een toestel heeft aangesloten 
– de basisinstellingen worden automatisch 
voor u geprogrammeerd. SIP-netlijnen en wifi 
zijn eveneens klaar voor gebruik, dus u hebt 
geen activeringssleutel of extra router nodig. 

Eenvoudig onderhoud 
Al het overige programmeren en onderhoud 
gaan even snel en gemakkelijk, zonder de 
noodzaak van extra software. 
Systeeminstellingen kunnen bijvoorbeeld 
worden gecontroleerd en gewijzigd via de 
eenvoudige webinterface van de KX-HTS32.

EENVOUDIG
ONDERHOUD
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KX-HTS32

Voorbeeld van algemeen gebruik

Voorbeeld van thuisgebruik

De KX-HTS32 kan snel  
en soepel worden opgenomen 
in uw werkomgeving  
voor een complete 
communicatieoplossing.  
In welke sector en op  
welke locatie u ook werkt. 

DE KX-HTS32  
IN ACTIE



KX-NTV150 
IP-communicatiecamera

• Ingebouwde luidspreker, microfoon  
en camera

• Geschikt voor audio-opname bij  
HD-video

• Integratie met smartphones en tablets 
voor gebruik op afstand

• Ingebouwde wifi

• Ingebouwde PoE

• Functies voor afstandsbediening voor 
camera en openen van deuren

IP-CAMERA EN DEURTELEFOON (SIP)

KX-NTV160
IP-videodeurtelefoon

• Ideaal voor semibuitengebruik  
(IP43-rating)

• Ingebouwde luidspreker, microfoon  
en camera

• Geschikt voor audio-opname bij  
HD-video

• Integratie met smartphones en tablets 
voor gebruik op afstand

• Ingebouwde PoE

• Functies voor afstandsbediening voor 
camera en openen van deuren

KX-HDV430
Executive HD IP-videobureautelefoon  
voor samenwerking

• Ingebouwde videocamera biedt 
mogelijkheden voor videoconferenties

• 4,3-inch kleuren-tft-lcd 
touchpanel kan worden gebruikt bij 
videotelefoonfunctie

• Mogelijkheid om een IP-camera te 
koppelen voor bewaking en beheer  
op afstand vanuit kantoor

KX-HDV130
Standaard HD IP-bureautelefoon

• SIP-telefoon met 2 lijnen

• HD-geluid met breedbandaudio

• 2 netwerkpoorten

KX-HDV330
Executive HD IP-bureautelefoon  
met touchscreen

• 4,3-inch kleuren-tft-lcd touchscreen 

• Bluetooth® ingebouwd voor draadloze 
communicatie 

• 2 x gigabit-ethernet en PoE

KX-HDV230
Standaard HD  
IP-bureautelefoon

• Maximaal zes lijnen, 2 x gigabit-
ethernet en PoE

• HD SONIC-geluid met breedbandaudio, 
full-duplex, akoestisch full-duplex  
en akoestische echo-onderdrukking

• Groot, makkelijk leesbaar lcd  
met backlight

• 2 functietoetsen met self-labeling en 
maximaal 224 toetsen met optionele 
uitbreidingsmodule HDV20

KX-HDV20
IP DSS-console

• Direct aangesloten op de KX-HDV230/
KX-HDV330/KX-HDV430

• 40 snelkiesknoppen die volledig 
flexibel kunnen worden gebruikt, 
bijvoorbeeld: 

 – Directe toestelselectie 

 –  Voorprogrammeerbare 
snelkiestoetsen

 – Signalering bezet toestel

TERMINALS
IP-TELEFOON (SIP)



Specificaties
CPU MIPS 34Kc 720 MHz

Geheugen RAM: 128 MB NAND Flash: 512 MB

Realtime klok Lithium back-upbatterij
Gegevensbewaarperiode: 7 jaar

WAN-poort Gigabit-ethernet 1 poort RJ45 x 1

WAN/LAN-poort Gigabit-ethernet 1 poort RJ45 x 1

LAN-poort Gigabit-ethernet 1 poort RJ45 x 1

Wi-Fi Interface IEEE 802.11b/g/n

Beveiliging WPA2 (CCMP), WPA-WPA2 (TKIP-CCMP), Basic (WEP64/128)

Meerdere SSID's Nee

Automatische  
WLAN-kanaalkeuze Ja

Filtering  
WLAN-associaties (ACL) Ja

Automatisch instellen 
voor wifi-apparatuur Ja

Doorvoersnelheid Beoogde doorvoersnelheid onder ideale omstandigheden
 – 802.11b: 5-6 Mbps
 – 802.11g: 20 Mbps
 – 802.11n: 70-80 Mbps
QoS-functie (IEEE802.11e EDCA) wordt ondersteunde

Netwerk functies Statische routing Ja

Firewall Pakketfiltering (IPv4, MAC-adres, poortnummers en protocollen)
Basispreventie tegen DoS-aanvallen/Stateful Packet Inspection (SPI)
DMZ-host

NAT/NAPT Ja

USB-poort USB 2.0 1 poort type-A-connector x 1

Led Systeemstatus, status wifi-instellingen
WAN-, LAN/WAN-, LAN-status
 – LINK/ACT
 – SPEED (RJ45 geïntegreerd met leds)

Knop Wifi-instellingen
INITIALIZE

LINE-poort (LCOT) 4 poorten CO-lijninterface RJ11 x 4
Functies voor belleridentificatie worden ondersteund

EXTN-poort (SLC) 8 poorten SLT-lijninterface RJ11 x 8
Functies voor belleridentificatie worden ondersteund

Optiekaart SLC8 / FXS8 8 poorten SLT-lijninterface RJ11 x 8 max. 2 kaarten

LCOT4 / FXO4 4 poorten CO-interfacekaart RJ11 x 4 max. 1 kaart

DPH2 2 poorten interfacekaart deurtelefoon RJ11 x 1 terminal x 1 max. 1 kaart

Voedingsaansluiting 110 V AC tot 127 V AC/220 V AC tot 240 V AC

Energieverbruik (volledige uitvoering) 60 W

Externe batterij-ingang DC 12 V

Regelgeving EMC CISPR32/22 klasse B / FCC klasse B

Veiligheid EN60950, UL60950, IEC60950

Telecommunicatie TBR21, FCC deel 68

Luchtkoelingsmethode Ventilator

Afmetingen (h x b x d) 297 mm x 210 mm x 90,4 mm

Gewicht (volledige uitvoering) Minder dan 2,2 kg

Gebruiksomstandigheden Temperatuur 0°C tot 40°C

Luchtvochtigheid 10 % tot 90 % (geen condensatie)

Installatieomgeving Wandmontage
Horizontale (bureau)installatie

SPECIFICATIES KX-HTS32



Type Vooraf geïnstalleerd Maximum

Maximumaantal netlijnen Totaal aantal netlijnen 8 (6 indien G.729a) 8 (6 indien G.729a)

SIP 6 (G.711) 6 (G.711)

4 (G.729a) 4 (G.729a)

Analoog 4 8

Toestellen 20 24

SIP 12 12

Analoog 8 24

Maximale  
terminalapparatuur

DISA 4 kanalen*1 4 kanalen*1

Ingebouwde VM 4 kanalen*1 4 kanalen*1

Deurtelefoon (analoog) 0 2

Deuropener (analoog) 0 2

• Neem contact op met de dichtstbijzijnde verkooporganisatie
van Panasonic of Panasonic-dealer voor de benodigde
informatie over zaken als activeringssleutels.

• Sommige modellen en toepassingen zijn slechts
in bepaalde landen verkrijgbaar.

• De getoonde afbeeldingen van productdisplays
en lampen zijn compositiebeelden.

• Gewichten en afmetingen bij benadering.

• Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.

• Deze producten kunnen onderhevig zijn aan
exportbeperkingen.

*1 De DISA en VM hebben een totale capaciteit van 4 kanalen.

Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken

• Wi-Fi en het Wi-Fi CERTIFIED-logo zijn geregistreerde
handelsmerken of handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

• Het Bluetooth®-woordmerk is 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.

Systeemcapaciteit



Wilt u ook graag ontdekken hoe uw bedrijf zou  
kunnen profiteren van het feit dat u de KX-HTS32  

het middelpunt maakt van de manier waarop  
u contact legt en communiceert? 

Voor volledige details: 
Ga naar business.panasonic.nl/hts

Bel +31 (0) 207956625
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