
Telefon konferencyjny dla przedsiębiorstw
GAC2570 to pełnodupleksowe urządzenie konferencyjne charakteryzujące się wysokiej jakości komunikacją głosową przeznaczone 
do sal konferencyjnych, miejsc spotkań, sal posiedzeń i innych przestrzeni konferencyjnych. Urządzenie wyposażono w wyjątkowy 
głośnik z funkcją MMAD (wielokanałowej macierzy mikrofonowej), który zapewnia naturalne i immersyjne wrażenia z konferencji 
zarówno lokalnym, jak i zdalnym uczestnikom. Na tę bezprzewodową konstrukcję składa się bezprzewodowy mikrofon rozszerzający, 
nowoczesny moduł Wi-Fi i Bluetooth oraz wbudowany akumulator. Posiada 7-calowy dotykowy ekran LCD IPS o rozdzielczości 
1280 x 800 z obsługą konferencji dla maksymalnie 12 uczestników. GAC2570 umożliwia zachowanie ciągłości każdej trwającej 
konferencji w przypadku okazjonalnej zmiany sali konferencyjnej. Urządzenie obsługuje zasięg odbioru dźwięku z 5 m i można 
je połączyć z dwoma stacjonarnymi mikrofonami bezprzewodowymi GMD1208 oddalonymi o maksymalnie 20 m, aby poprawić 
jakość dźwięku i zapewnić odbiór dźwięku z  całego pomieszczenia. Dodatkowo nowoczesne wzornictwo i ogromna liczba 
funkcji urządzenia sprawiają, że jest to rozwiązanie konferencyjne z możliwością dostosowania do potrzeb małych i średnich sal 
konferencyjnych oraz innych przestrzeni konferencyjnych wykorzystywanych zwykle podczas prowadzenia działalności przez firmy.
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GAC2570

Pełnodupleksowy zestaw 
głośnomówiący z komorą 
akustyczną HD, zaawansowaną 
funkcją usuwania echa 
akustycznego i układem 
kształtowania wiązki
mikrofonu

12 mikrofonów dookólnych  
z funkcją MMAD (wielokanałowej 
macierzy mikrofonowej)

Port sieciowy 10/100/1000 Mb/s 
z PoE+ i dedykowany port 
multimedialny do współpracy

Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 Wbudowany moduł Wi-Fi 6, 
dwupasmowy 2,4 GHz i 5 GHz, 
802.11 a/b/g/n/ac/ax

Obsługuje zasięg odbioru dźwięku 
z 5 m i można je sparować  
z dwoma stacjonarnymi 
mikrofonami bezprzewodowymi 
GMD1208 oddalonymi 
o maksymalnie 20 m,  
aby zapewnić odbiór dźwięku 
z całego pomieszczenia.

Obsługa konferencji  
z 12 uczestnikami
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Protokoły/standardy SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, 
PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®

System operacyjny Android 10

Interfejs sieciowy Jeden port 10/100/1000 Mb/s ze zintegrowanym zasilaniem PoE+

Wi-Fi Wi-Fi 6, dwupasmowe 2,4 GHz i 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth Wbudowany moduł. V2.1+EDR, V5.0 tryb podwójny.

Mikrofon 12 mikrofonów dookólnych z MMAD

Mikrofon zewnętrzny GMD1208, kaskada maks. 2 modułów

Głośnik
10-watowy głośnik o wysokiej wierności odtwarzania
Częstotliwość: 100–20 000 Hz
Głośność: Maks. 83 dB przy odległości 1 m

Porty pomocnicze 1x port multimedialny, 1x port sieciowy, 1x wejście HDMI, 1x USB, 1x wyjście liniowe, 1x micro-USB,  
1x zamek Kensington

Kodeki głosowe
G.711µ/a, G.722 (szerokopasmowe), G.722.1c, G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B w paśmie i poza 
pasmem DTMF (wejście audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, tłumienie 
szumów

Funkcje telefoniczne

Przywoływanie SIP, wstrzymywanie połączeń, parkowanie/odbieranie połączeń, dwunastokierunkowe 
połączenia konferencyjne audio (w tym funkcja gospodarza), automatyczne tworzenie spotkania 
z połączeń od wielu uczestników, wirtualne MPK, kontakty do pobrania (XML, LDAP, maks. 2000 
pozycji), rejestr połączeń (lokalny i na serwerze), dziennik połączeń (maks. 2000 rekordów), połączenia 
oczekujące, automatyczne odbieranie, elastyczny plan wybierania numerów, spersonalizowane 
dzwonki muzyczne i muzyka na czekanie

Dźwięk w jakości HD Tak, zestaw głośnomówiący HD z obsługą pełnozakresowego dźwięku

Certyfikacja Zoom

QoS Warstwa 2 QoS (802.1Q, 802.1p) i warstwa 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)

Bezpieczeństwo
Hasła na poziomie użytkowników i administratora, uwierzytelnianie za pomocą algorytmów MD5 
i MD5-sess, zaszyfrowany plik konfiguracyjny (standard AES 256 bit), TLS, SRTP, HTTPS, kontrola 
dostępu do mediów 802.1x

Aktualizacja / zdalna konfiguracja
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez TFTP / HTTP / HTTPS lub lokalne przesyłanie przez 
HTTP, masowa
zdalna konfiguracja przy użyciu szyfrowanego AES pliku konfiguracyjnego XML

Zasilanie  i oszczędność energii
Zintegrowane zasilanie PoE+ 802.3at klasy 4
3300mAh Wbudowany akumulator umożliwiający 4-godzinny czas rozmowy

Zawartość opakowania
Telefon konferencyjny GAC2570, kabel Ethernet, kabel Micro-USB, skrócona instrukcja instalacji, 
adapter PoE, kabel HDMI (opcjonalnie), podwójne bezprzewodowe mikrofony rozszerzające GMD1208 
(opcjonalnie)

Temperatura i wilgotność
Działanie: od 0°C do 40°C
Przechowywanie: od -10°C do 60°C
Wilgotność: od 10% do 90% bez kondensacji

Właściwości fizyczne Waga urządzenia: 1,38 kg
Wymiary urządzenia: 419,7 mm (dł.) x 218,5 mm (szer.) x 78,6 mm (wys.)

Zgodność FCC, CE, RCM, IC, UKCA
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