Grandstream apresenta novos telefones IP de nível intermediário
A nova série GXP1700 oferece funcionalidades intermediárias e um design moderno e sofisticado por
preços competitivos
Boston, MA, EUA (22 de novembro de 2016) – A Grandstream Networks, Inc., que conecta o mundo
desde 2002 com soluções premiadas de comunicação unificada SIP, anunciou hoje a inclusão de uma
nova série de telefones IP intermediários em seu portfólio. Desenvolvida para empresas em expansão, a
nova série GXP1700 apresenta um design moderno e elegante com capacidade de chamadas e
funcionalidades intermediárias por um preço muito competitivo.
“As empresas em expansão precisam de telefones com um ótimo visual, áudio em HD e a maioria dos
recursos que as grandes empresas utilizam, mas dentro de um orçamento limitado”, explicou David Li,
CEO da Grandstream. “A série GXP1700 proporciona tudo isso: recursos de telefonia VoIP avançados,
excelente qualidade de áudio e um design elegante, mas por um preço incrível. Estamos muito
empolgados com o lançamento de nossa primeira série de telefones intermediários com a melhor
combinação de design, desempenho e preço.”
Principais recursos da série GXP1700
A série GXP1700 inclui 3 modelos (GXP1760, GXP1780, GXP1782), diferenciados de acordo com o
número de linhas e contas SIP suportadas, além das opções de teclas BLF digitais. Além disso, um dos
modelos (GXP1782) fornece velocidade Gigabit:










LCD gráfico de 200x80 com luz de fundo e proteção de vidro sem aro lindamente decorada,
projeto ergonômico do aparelho e do teclado
6 linhas e 3 contas SIP (GXP1760) ou 8 linhas e 4 contas SIP (GXP1780 e GXP1782)
24 (GXP1760) ou 32 (GXP1780 e GXP1782) teclas BLF/de discagem rápida com programação
digital
4 teclas sensíveis ao contexto com programação XML, teclas em duas cores para 6/8 linhas
Portas Ethernet de 10/100 Mbps e comutador duplo (GXP1760 e GXP1780) ou duas portas
Gigabit (GXP1782); PoE integrado
O aparelho/alto-falante/fone suporta áudio em HD em banda larga, audioconferência de 5 vias,
permite EHS com fones Plantronics
Grande capacidade da agenda (até 2000 contatos) e do histórico de chamadas (até 500
registros)
Porta USB para conexão de complementos futuros e slot de segurança Kensington para
proteção contra furto
Suporta diversas opções de provisionamento automatizado, como arquivos de configuração
XML, TR-069, descoberta automática e Zero Config, quando usado com PBXs IP da série UCM da
Grandstream, TFTP/HTTP/HTTPS e outros

A linha GXP1700 series é a última novidade da consagrada e premiada série GXP de telefones IP da
Grandstream. Esses telefones IP intermediários ocupam o segmento entre a série GXP16xx de telefones
IP básicos e a série GXP21xx de telefones IP de ponta da Grandstream. A série GXP de telefones IP foi

um dos principais fatores que influenciou a Frost & Sullivan a indicar a Grandstream como Melhor
Empresa do Ano de 2016 de Terminais IP.
Recursos do produto
Clique aqui para visitar as páginas dos produtos da série GXP1700, que incluem folhetos de dados, links
para recursos técnicos, manuais práticos, firmware e outros.
Preços e disponibilidade
Os telefones GXP1760, GXP1780 e GXP1782 já estão comercialmente disponíveis para compra de
grandes quantidades por meio 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. Para obter mais informações, visite www.grandstream.com ou se conecte a
nós no Facebook, no Linkedin e no Twitter.
A Grandstream foi indicada recentemente como Melhor Empresa do Ano de 2016 de Terminais IP pela
empresa de pesquisa de mercado de renome mundial Frost & Sullivan. Clique aqui para saber mais.
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