
Telekomunikačná, výpočtová a kancelárska technika
Spelex spol .  s  r.o. ,  Trenčianska 53,  821 09 Brat is lava

Tel.: 02/ 5363 1122, Fax: 02/ 5363 1123,     www.spelex.sk
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*pri odbere nad 99 € s DPH.

02 / 5363 1122

fax: 02 / 5363 1123

mobil: 0908 731 691

e-mail: spelex@spelex.sk

bezplatný rozvoz originálneho
spotrebného materiálu*

Konferenčné telefóny

694,96 €
584,00 €

bez DPH

109,48 €
92,00 €
bez DPH

148,75 €
125,00 €

bez DPH

49,98 €
42,00 €
bez DPH

226,10 €
190,00 €

bez DPH

196,35 €
165,00 €

bez DPH

99,96 €
84,00 €
bez DPH

74,97 €
63,00 €
bez DPH

166,60 €
140,00 €

bez DPH

145,18 €
122,00 €

bez DPH

415,31 €
349,00 €

bez DPH

123,76 €
104,00 €

bez DPH

291,55 €
245,00 €

bez DPH

B
ez

platný rozvoz tovaru

pria
mo k Vám

Platí pre tovar uvedený v tomto

cenníku pri nákupe

nad 99 € 

é

KX-T7730
� 1-riadkový displej
� 12 progr. LED tlačidiel

KX-NT701
� voliteľný externý mikrofón 

ku KX-NT700
Originálne b  aterky 
do bezdrôtových 

telefónov Panasonic.

KX-NT700
� konferenčný telefón cez tradičnú, LAN či širokopásmovú IP sieť
� slot pre SD kartu pre dig. záznam
� podporuje systém ozvučenia 

Hi-Definition sound
� zabud. 4 mikrofóny
� prípojky pre 2 externé 

mikrofóny
� redukcia šumu
� USB rozhranie
� 3,5 mm konektor 

pre audio 
vstup/výstup

Drobný doplnkový telekomunikačný tovar:
(zásuvky, spojky, rozdvojky, káble)

KX-T7090
� náhlavná súprava pre digitálne 

telefóny Panasonic 
� regulácia hlasitosti

KX-T7665
� 1-riadkový 

displej
� 8 progr. LED 

tlačidiel KX-T7735
� 3-riadkový podsv. displej
� 12 progr. LED tlačidiel 

12 progr. tačidiel

cena bez príd. 
konzoly KX-T7603KX-T7633 

� 3-riadkový 
podsv. displej

� 24 progr. LED 
tlačidiel

� rozširujúci 
port

KX-T7630 
� 3-riadkový 

displej
� 24 progr. 

LED tlačidiel

Digitálne telefóny pre staršie verzie Panasonic ústrední série KX-TDA:

KX-TES824CE
� 3 vst. linky / 8 pobočiek

(rozšíriteľná do 8 / 24)
� tónová prevoľba DISA

voliteľné doplnky:
� dverový telefón, zámok
� CLIP na pobočkách

KX-TEA308CE
� 3 vst. linky / 8 pobočiek
� tónová prevoľba DISA

voliteľné doplnky:
� dverový telefón, zámok
� CLIP na pobočkách

KX-T7640
� konzola operátora
� 60 progr. LED tlačidiel

KX-T7636
� 6-riadkový podsv. 

displej
� 24 progr. LED 

tlačidiel
� rozširujúci port

KX-T7603
� konzola 

operátora
� 12 progr. 

LED tlačidiel

Osvedčené a technologicky vyspelé digitálne ústredne
pre tradičné analógové linky:

ARS/LCR 
Výber najlacnejšej

komunikačnej cesty
pre každý telefónny

hovor.

Záložné 
napájanie

Diaľkový
dohľad

Externá hudba
pozadia

Digitálna 
hlasová pošta

Celulárna firemná mobilná 
sieť v štandarde DECT

179,90 €
151,18 €

bez DPH

158,27 €
133,00 €

bez DPH

55,93 €
47,00 €
bez DPH

32,13 €
27,00 €
bez DPH

82,11 €
69,00 €
bez DPH

303,45 €
255,0 €
bez DPH

223,72 €
188,00 €

bez DPH

Vchodový telefón
a spínač

GSM Brána

Softvér na sledovanie 
a vyhodnotenie 

telefónnej prevádzky

115,43 €
97,00 €
bez DPH

290,36 €
244,00 €

bez DPH

228,48 €
192,00 €

bez DPH

186,83 €
157,00 €

bez DPH

�
02/ 5363 1122

�
02/ 5363 1122

KX-T7765
� luminiscenčne 

zvýraznené tlačidlo

KX-A272
� opakovač signálu 

pre DECT telefóny

Tradičné a osvedčené 
funkčné doplnky.DECT telefóny so systémovými funkciami: KX-T30865

KX-TCA175 KX-TCA275
� elegantný dizajn
� malý rozmer
� vibračné zvonenie

KX-TCA364
� robustná konštrukcia 

so zvýšenou odoľnosťou

KX-DT333
� 3-riadkový 

displej
� 24 progr. LED

tlačidiel

KX-DT321
� 1-riadkový displej
� 8 progr. LED 

tlačidiel 

KX-DT346
� 6-riadkový 

podsv. displej
� 24 progr. 

LED tlačidiel
� rozširujúci 

port

KX-DT343 
� 3-riadkový 

podsv. displej
� 24 progr. 

LED tlačidiel
� rozširujúci 

port

KX-TDA100
� komunikačný 

systém s podporou IP telefónie
� konfigurácia do 64 klapiek, 

alebo max. do 128 klapiek
s DXDP + MEC

KX-TDA200
� komunikačný systém 

s podporou IP telefónie
� konfigurácia do 128 klapiek, 

alebo max. do 256 klapiek
s DXDP + MEC

KX-TDA15
� komunikačný 

systém s podporou IP telefónie
� konfigurácia do 20 klapiek

s využitím DXDP

KX-TDA30
� komunikačný systém s podporou IP telefónie
� konfigurácia do 28 klapiek s využitím DXDP,

alebo do 52 klapiek s modulom MEC 

KX-DT390
� konzola ku DT343/346
� 60 progr. LED tlačidiel

373,66 €
314,00 €

bez DPH

116,62 €
98,00 €
bez DPH

290,36 €
244,00 €

bez DPH

49,98 €
42,00 €
bez DPH

216,58 €
182,00 €

bez DPH

165,41 €
139,00 €

bez DPH

administratívne budovy, výroba, priemysel, zdravotníctvo, malé a stredné podniky, cestovný ruch.

Cenovú kalkuláciu 
“dodávky na klúč” žiadajte 

na tel.: 02 / 5363 1122

Riešenia šité na mieru pre všetky oblasti hospodárskeho a spoločenského života:

Communication Assistant
� voľná licencia pre 128 klientov 

softvérovej CTI aplikácie 

za prijateľné náklady!ČAS na GENERAČNÚ ZMENU
pre plánujúcich v dlhodobom horizonte 

pre technologických labužníkov
pre progresívnych

7 základných dôvodov pre voľbu
IP komunikačného systému Panasonic
� časom overená stabilita a spoľahlivosť značky
� technologická zrelosť produktov pre IP telefóniu
� široký výber zariadení a riešení na vašu mieru
� plynulý prechod z tradičnej na IP telefóniu vďaka kompatibilite 

a koexistencii súčasných aj budúcich možností hlasovej komunikácie
� dlhodobá empirická skúsenosť s tradičnou infraštruktúrou hlasovej komunikácie 

nielen vo svete, ale aj v miestnych podmienkach Slovenskej republiky
� spoločné, zdielané využitie infraštruktúry konvergujúcich sa informačných a komunikačných technológií
� rýchlo sa rozvíjajúce externé zázemie poskytujúce svoje služby na platforme IP

Komfortné systémové IP telefóny:

KX-TDE600 
� komunikačný systém založený na platforme IP telefónie
� konfigurácia do 1152 klapiek 

(do max. 128 virt./1120 fyz. klapiek s využitím DXDP)

KX-TDE100
� komunikačný systém 

založený na platforme 
IP telefónie

� konfigurácia 
do 256 klapiek
(do max. 128 virt./
160 fyz. klapiek)

KX-TDE200
� komunikačný systém

založený na platforme 
IP telefónie

� konfigurácia do 256 klapiek
(do max. 128 virt./
256 fyz. klapiek)

KX-NT366
� 6-riadkový 

podsvietený 
displej

� 4x 12 progr. 
LED tlačidiel 
s LCD

KX-NT346
� 6-riadkový 

podsvietený 
displej

� 24 progr.
LED tlačidiel

� rozširujúci 
port

KX-NT343
� 3-riadkový 

podsv. displej
� 24 progr.

LED tlačidiel
� rozširujúci 

port

KX-NT321
� 1-riadkový 

displej
� 8 progr. 

LED 
tlačidiel

KX-NT305
� konzola ku NT343/346
� 60 progr. LED tlačidiel

KX-NT303
� konzola ku 

NT343/346
� 12 progr. 

LED tlačidiel

Pripravené pre váš budúci
rast a rozvoj.

Plná konfigurácia rozšíriteľná
až do 156 klapiek.

NOVÉ!

Ceny pre štart.

103,53 €
87,00 €
bez DPH Integr   ácia GSM telefónov 

Communication Assistant 
IP Softphone klient

Novinka 

546,21 €
459,00 €

bez DPH

�
02/ 5363 1122

poradenstvo, 
konzultácie.

GTS IP Office 
GTS IP Komplet

Komunikačné systémy Panasonic 
založené na platforme IP telefónie 
sú využiteľné aj so službami:

KX-NT400
� inovatívny a štýlový „High-end” systémový 

IP telefón vrátane softvéru Communication 
Assistent pre jednotnú komunikáciu s PC

� zobrazenie náhľadu z Panasonic IP kamier
� slot pre SD kartu
� konektor 2,5mm 

pre náhlavnú súpravu
� voliteľné rozhranie pre BlueTooth
� hlasitá komunikácia
� sekundárny Ethernetový výstup
� rozhranie USB 1.1

Intuitívne viacstránkové grafické 
používateľské rozhranie na veľkom

farebnom 5,7’’ QVGA 
dotykovom 

displeji.

NÁKUP TECHNIKY NA LEASING
UŽ OD 1000 €.

KX-NCP1000
� konfigurácia do 172 klapiek

(do max. 128 virt./44 fyz. klapiek)

KX-NCP500
� konfigurácia do 156 klapiek

(do max. 128 virt./28 fyz. klapiek)

KX-NCP500V
� úvodné konfigurácie obsahujú:

4 vstupy pre IP telefóniu
12 až 20 klapiek (vrátane 4 analógových)

KX-NCP500X
� úvodné konfigurácie obsahujú:

2 BRI ISDN vstupy (4 hlasové kanály)
12 až 16 klapiek (vrátane 4 analógových)

Systémy KX-NCP500 Express v špeciálnych 
atraktívnych cenovo zvýhodnených konfiguráciach 

pre nové a progresívne malé firmy, organizácie.

vstavaná hlasová schránka

Call centrá

CTI - integrácia s CRM
aplikáciami tretích strán

Trojstranné konferenčné 
hovory cez tradičnú, LAN 
či širokopásmovú IP sieť

IP Softphone klient 
pre mobilné Wi-Fi 
prístroje (cez VPN)

Sieťové pripojenie
vzdialených pracovísk

IP terminály s podporou
technológie Bluetooth

...kdekoľvek

Progresívne technológie, 
služby budúcnosti.

...kedykoľvek

KX-HGT100
� SIP terminál

Pobočkové telefónne ústredne

SIEŤOVÉ KOMUNIKAČNÉ PLATFORMY
Komunikačné systémy Panasonic KX-NCP500/1000 založené

na platforme IP telefónie sú pripravené pre inštaláciu do 19’’ rozvodných 
skríň, aby sa stali integrovanou súčasťou vašej IT infraštruktúry. 

Sú modulárne, rozšíriteľné a flexibilné po stránke technologickej aj kapacitnej.
Chránia tak vaše investície aj pre využitie komunikačných služieb budúcnosti.

Okrem pokrokovej IP platformy spätne podporujú 
aj tradičnú analógovú a ISDN komunikáciu. 


