A Grandstream entra no mercado de WiFi com um novo ponto de acesso de Wifi
gerenciado
O ponto de acesso de WiFi GWN7610 apresenta um controlador interno para gerenciamento de rede,
velocidade sem fio de 1,75 Gbps e MIMO 3x3:3, excelente alcance de cobertura e proteção de segurança
inovadora

Boston, MA – A Grandstream Networks, que conecta o mundo desde 2002 com soluções premiadas de
comunicação unificada SIP, anunciou sua entrada no mercado de WiFi com o lançamento do ponto de
acesso de WiFi gerenciado GWN7610. O ponto de acesso 802.11ac empresarial de alto desempenho é o
primeiro modelo lançado da nova série GWN, que será expandida em breve com a inclusão outros
roteadores e pontos de acesso.
O GWN7610 funciona com qualquer roteador/comutador e oferece um número significativo de
vantagens competitivas, como alta velocidade de rede, excelente alcance de cobertura sem fio, recursos
de segurança líderes de mercado e funcionalidades internas de gerenciamento de rede sem
controladores externos e sem um ponto único de falha.
Ideal para edifícios comerciais, locais com vários andares, filiais e ambientes comerciais/lojas, o
GWN7610 oferece recursos e desempenho avançados, incluindo...










Tecnologia MIMO 3x3:3 de banda dupla e uma antena com design sofisticado para máxima
velocidade de rede de até 1,75 Gbps e alcance de cobertura expandida de até 175 metros
Duas portas Gigabit com suporte para PoE/PoE+, porta USB para aplicativos futuros como
serviços locais e outros aplicativos de IoT (Internet das Coisas)
Controlador de provisionamento interno amigável (via interface Web) para descoberta
automática, provisionamento automatizado e gerenciamento distribuído de até 50 pontos de
acesso de WiFi por rede, sem precisar de hardware/software externo de controlador e sem o
risco de um ponto único de falha
Recursos de segurança líderes de mercado que não se encontram na maioria dos pontos de
acesso de WiFi de terceiros, incluindo um certificado de segurança exclusivo com criptografia
SHA256 e senhas padrão aleatórias fortes para cada dispositivo
Qualidade de serviço avançada para assegurar o desempenho em tempo real de aplicativos de
baixa latência
Economia eficiente de energia através da adaptação automática de energia ao detectar a rede
PoE ou PoE+
Permite até 16 SSIDs por rádio e até 250 clientes de WiFi simultâneos

“A entrada no mercado de WiFi é um passo estratégico para a Grandstream e uma ótima novidade para
nossos parceiros e clientes”, disse David Li, CEO da Grandstream. “Com o acesso às redes WiFi cada vez
mais presente em todo o mundo, surge um grande mercado para dispositivos de WiFi fáceis de

gerenciar que ofereçam recursos e desempenho avançados com custo acessível e é exatamente isso o
que projetamos no GWN7610. Esse ponto de acesso de WiFi inovador proporciona um alcance de
cobertura maior, uma proteção de segurança mais sólida, recursos de gerenciamento de rede mais
robustos e simples do que a maioria dos pontos de acesso de WiFi do mercado. Estamos muito
empolgados em entrar no mercado de WiFi com o GWN7610 e com a inclusão futura de mais pontos de
acesso e roteadores no pipeline. Esses produtos inovadores da Grandstream permitirão que nossos
parceiros de canal ofereçam a seus clientes soluções de comunicação altamente competitivas com
valores diferenciados no próspero mercado de WiFi.”
Recursos do produto
Clique aqui para visitar a página do produto GWN7610, que inclui folhetos de dados, links para recursos
técnicos, manuais práticos, firmware e outros.
Preço e disponibilidade
O GWN7610 está em testes desde julho de 2016 e estará disponível para compra em grandes volumes
em novembro de 2016, através dos canais internacionais de distribuição da Grandstream.
Sobre a Grandstream
A Grandstream Networks, Inc. conecta o mundo desde 2002 com produtos e soluções de comunicação
SIP unificada que permitem que as empresas sejam mais produtivas do que nunca. Nossas soluções
premiadas atendem aos mercados de pequenas e médias empresas e corporativo, tendo sido
reconhecidas internacionalmente por sua qualidade, confiabilidade e inovação. As soluções da
Grandstream reduzem os custos de comunicação, melhoram a segurança e aumentam a produtividade.
Nossos produtos baseados em SIP de padrão aberto oferecem ampla interoperabilidade, recursos
inigualáveis e flexibilidade.
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