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Overzicht digitale systeemtoestellen Panasonic 
 

 
KX-T7536CE  

 

 Display 
Informatief display met 6 regels voor optimaal 
gebruiksgemak. De meest gebruikte functies 
kunnen direct worden bediend met gebruik van 
de toetsen naast het display. Bij 
nummerweergave kan zelfs de naam van de 
beller getoond worden (indien deze 
voorgeprogrammeerd is in het geheugen van 
de systeem verkorte kiesnummers). 
Verder wordt er weergegeven: 
- gespreksduur 
- ingestelde functie 
- afwezigheidsbooschap 
- extensienaam van de interne beller 

 XDP 
Aan de achterzijde van het toestel zit een extra 
telefoonaansluiting, welke te gebruiken is voor 
elk soort analoog randapparaat (bv modem, fax 
of telefoon). Via een programmering in de 
software van de aangesloten centrale zijn de 
twee toestellen apart aankiesbaar.  

 Conferentie 
Tot 3 partijen kunnen gelijktijdig met elkaar 
praten. In iedergeval 1 van deze 3 dient wel 
een extern gesprek te zijn.  

 Handenvrij / Meeluisteren 
De handenvrij functie staat u toe om te spreken 
en te luisteren met de hoorn op de haak. Indien 
u via de hoorn aan het praten bent, kunnen 
anderen het gesprek beluisteren door de 
handenvrij toets in te drukken. Hierdoor wordt 
dan de meeluister functie geactiveerd.   

 Boodschap wacht indicatie 
Middels een LED wordt op het toestel 
aangegeven, dat er een boodschap is 
achtergelaten (indien er een Voice Response 
Systeem is aangesloten)  

 Twee kleurig LED 
Dankzij de twee kleurige LED indicatie wordt er 
direct visueel zichtbaar gemaakt welke 
netlijnen/toestellen er in gesprek zijn (ROOD), 
danwel de netlijn/toestel waar zelf mee 
gesproken wordt (GROEN).  

 JOG SHUTTLE 
De handige draaischijf kan gebruikt worden 
voor: 
- instellen belvolume 
- instellen display contrast 
- bellen uit verkorte kiesnummer geheugen 
(Alphanumeriek) 
- instellen toestelfuncties  

 Andere handige functies: 
- automatisch kiezen 
- automatisch aannemen intern gesprek 
- koptelefoon aansluiting 
- muurbevestigbaar 
- verkrijgbaar in zwarte en witte uitvoering  
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KX-T7533CE  

 

 Display 
Informatief display met 3 regels voor optimaal 
gebruiksgemak. De meest gebruikte functies 
kunnen direct worden bediend met gebruik van 
de toetsen naast het display. Bij 
nummerweergave kan zelfs de naam van de 
beller getoond worden (indien deze 
voorgeprogrammeerd is in het geheugen van 
de systeem verkorte kiesnummers). 

 Verder wordt er weergegeven: 
- gespreksduur 
- ingesteld functie 
- afwezigheidsboodschap 
- extensienaam van de interne beller  

 XDP 
Aan de achterzijde van het toestel zit een extra 
telefoonaansluiting, welke te gebruiken is voor 
elk soort analoog randapparaat (bv modem, fax 
of telefoon). Via een programmering in de 
software van de aangesloten centrale zijn de 
twee toestellen apart aankiesbaar.  

 Conferentie 
Tot 3 partijen kunnen gelijktijdig met elkaar 
praten. In iedergeval 1 van deze 3 dient wel 
een extern gesprek te zijn.  

 Handenvrij / Meeluisteren 
De handenvrij functie staat u toe om te spreken 
en te luisteren met de hoorn op de haak. Indien 
u via de hoorn aan het praten bent, kunnen 
anderen het gesprek beluisteren door de 
handenvrij toets in te drukken. Hierdoor wordt 
dan de meeluister functie geactiveerd.   

 Boodschap wacht indicatie 
Middels een LED wordt op het toestel 
aangegeven, dat er een boodschap is 
achtergelaten (indien er een Voice Response 
Systeem is aangesloten)  

 Twee kleurig LED 
Dankzij de twee kleurige LED indicatie wordt er 
direct visueel zichtbaar gemaakt welke 
netlijnen/toestellen er in gesprek zijn (ROOD), 
danwel de netlijn/toestel waar zelf mee 
gesproken wordt (GROEN).  

 JOG SHUTTLE  
De handige draaischijf kan gebruikt worden 
voor: 
- instellen belvolume 
- instellen display contrast 
- bellen uit verkorte kiesnummer geheugen 
(Alphanumeriek) 
- instellen toestelfuncties  

 Andere handige functies 
- automatisch kiezen 
- automatisch aannemen intern gesprek 
- koptelefoon aansluiting 
- muurbevestigbaar 
- verkrijgbaar in zwarte en witte uitvoering  
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KX-T7531CE  

 

 Display 
Display met 1 regel voor optimaal 
gebruiksgemak. De meest gebruikte functies 
kunnen worden bediend met gebruik van de 
toetsen naast het display. Bij nummerweergave 
wordt of het nummer weergegeven of de naam, 
afhankelijk van de wens van de gebruiker. 

 Verder wordt er weergegeven: 
- gespreksduur 
- ingesteld functie 
- afwezigheidsboodschap 
- extensienaam van de interne beller  

 XDP 
Aan de achterzijde van het toestel zit een extra 
telefoonaansluiting, welke te gebruiken is voor 
elk soort analoog randapparaat (bv modem, fax 
of telefoon). Via een programmering in de 
software van de aangesloten centrale zijn de 
twee toestellen apart aankiesbaar.  

 Conferentie 
Tot 3 partijen kunnen gelijktijdig met elkaar 
praten. In iedergeval 1 van deze 3 dient wel 
een extern gesprek te zijn.  

 Handenvrij / Meeluisteren 
De handenvrij functie staat u toe om te spreken 
en te luisteren met de hoorn op de haak. Indien 
u via de hoorn aan het praten bent, kunnen 
anderen het gesprek beluisteren door de 
handenvrij toets in te drukken. Hierdoor wordt 
dan de meeluister functie geactiveerd.   

 Boodschap wacht indicatie 
Middels een LED wordt op het toestel 
aangegeven, dat er een boodschap is 
achtergelaten (indien er een Voice Response 
Systeem is aangesloten)  

 Twee kleurig LED 
Dankzij de twee kleurige LED indicatie wordt er 
direct visueel zichtbaar gemaakt welke 
netlijnen/toestellen er in gesprek zijn (ROOD), 
danwel de netlijn/toestel waar zelf mee 
gesproken wordt (GROEN).  

 JOG SHUTTLE  
De handige draaischijf kan gebruikt worden 
voor: 
- instellen belvolume 
- instellen display contrast 
- bellen uit verkorte kiesnummer geheugen 
(Alphanumeriek) 
- instellen toestelfuncties  

 Andere handige functies 
- automatisch kiezen 
- atomatisch aannemen intern gesprek 
- koptelefoon aansluiting 
- muurbevestigbaar 
- verkrijgbaar in zwarte en witte uitvoering  
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KX-T7565CE  

 

 Conferentie 
Tot 3 partijen kunnen gelijktijdig met elkaar 
praten. In iedergeval 1 van deze 3 dient wel 
een extern gesprek te zijn. (Hiervoor dient een 
CO toets te worden gewijzigd in een 
Conferentie toets)  

 Handenvrij / Meeluisteren 
De handenvrij functie staat u toe om te spreken 
en te luisteren met de hoorn op de haak. Indien 
u via de hoorn aan het praten bent, kunnen 
anderen het gesprek beluisteren door de 
handenvrij toets in te drukken. Hierdoor wordt 
dan de meeluister functie geactiveerd.  

 Boodschap wacht indicatie 
Middels een LED wordt op het toestel 
aangegeven, dat er een boodschap is 
achtergelaten (indien er een Voice Response 
Systeem is aangesloten) (Hiervoor dient een 
CO toets te worden gewijzigd in een 
Boodschap Wacht toets)   

 Twee kleurig LED 
Dankzij de twee kleurige LED indicatie wordt er 
direct visueel zichtbaar gemaakt welke 
netlijnen/toestellen er in gesprek zijn (ROOD), 
danwel de netlijn/toestel waar zelf mee 
gesproken wordt (GROEN).  

 Andere handige functies: 
- automatisch kiezen 
- volumeregeling via schakelaar 
- muurbevestigbaar 
- verkrijgbaar in zwarte en witte uitvoering  
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KX-T7560CE  

 

? ? Conferentie 
Tot 3 partijen kunnen gelijktijdig met elkaar praten. In ieder geval 1 van deze 3 dient wel een 
netlijngesprek (extern) te zijn. Hiervoor dient een CO toets te worden gewijzigd in een 
conferentietoets  

? ? "Boodschap wacht" indicatie 
Middels een LED wordt op het toestel aangegeven, dat er een boodschap is achtergelaten (indien 
er een Voice Response Systeem is aangesloten). Hiervoor dient een CO toets te worden 
gewijzigd in een "Boodschap wacht" toets.  

? ? Twee kleurige LED 
Dankzij de twee kleurige LED indicatie wordt er direct visueel zichtbaar gemaakt welke netlijnen / 
toestellen er in gesprek zijn (rood) en welke netlijn je zelf in gebruik hebt (groen)  

? ? Andere handige functie zijn: 
- automatisch kiezen 
- volumeregelaar 
- muurbevestiging  

? ? verkrijgbaar in zwarte- en witte uitvoering  

  

  

KX-T7545CE  

 

 Uitbreidingsconsole met 12 toetsen  

 Voor digitale systeemtoestellen uit de 7500 
serie   

 Elke toets programmeerbaar als: 
- netlijn of 
- toestelnummer of 
- verkort kiesnummer of 
- functie toegang   
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