
Telefone empresarial para conferências
O GAC2570 é um dispositivo para conferências full-duplex que oferece comunicação por voz de alta qualidade para salas de 
reuniões, áreas com grande concentração de pessoas, salas de diretoria e outras áreas de conferência. O dispositivo apresenta 
um alto-falante excepcional com MMAD (Multichannel Microphone Array Design) para proporcionar uma experiência de 
conferência natural e imersiva para os participantes locais e remotos. Seu design sem fio é composto de um microfone com 
extensão sem fio, suporte moderno a Wi-Fi e Bluetooth e bateria integrada. Apresenta touchscreen LCD IPS de 7 polegadas 
1280x800 e suporta conferências com até 12 participantes. Com o GAC2570, as conferências em andamento podem continuar 
sem interrupção, mesmo em caso de mudança da sala de reuniões. Esse dispositivo suporta um alcance de captação de 5 m 
e pode ser conectado com dois microfones sem fio de mesa GMD1208 a até 20 m de distância para melhorar a qualidade 
do áudio e proporcionar cobertura total da sala. Além disso, seu design industrial moderno e seus recursos sofisticados o 
tornam uma solução de conferência personalizável para salas de reuniões de pequeno a médio porte e outros espaços para 
conferências empresariais diárias.
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GAC2570

Alto-falante full-duplex com 
câmara acústica em HD, 
neutralização avançada 
de eco acústico e série de 
microfones “beamforming”

12 microfones 
omnidirecionais com MMAD 
(Multichannel Microphone 
Array Design)

Porta de rede de 
10/100/1000 Mbps com PoE+ 
e porta de mídia dedicada 
para colaboração

Suporte a Bluetooth 5.0 
integrado

Wi-Fi 6 integrado, banda 
dupla de 2,4 e 5 GHz com 
802.11 a/b/g/n/ac/ax

Suporta alcance de 
captação de 5 m e pode 
ser emparelhado com dois 
microfones sem fio de mesa 
GMD1208 a até 20 m de 
distância para cobertura 
total da sala

Suporta conferências com 12 
participantes
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Protocolos / padrões SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, NAPTR), DHCP, 
PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®

Sistema operacional Android 10

Interface de rede Uma porta de 10/100/1000 Mbps com PoE+ integrado

Wi-Fi Wi-Fi 6, banda dupla de 2,4 e 5 GHz com 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth Integrado. V 2.1+EDR, V 5.0 modo duplo.

Microfone 12 microfones omnidirecionais com MMAD

Microfone externo GMD1208, até 2 em cascata

Alto-falante
Alto-falante de 10 W e alta fidelidade
Frequência: 100-20000 Hz
Volume: até 83 dBA a 1,0 metro

Portas auxiliares 1 porta de mídia, 1 porta de rede, 1 entrada HDMI, 1 porta USB, 1 saída de linha, 1 micro-USB, 1 trava 
Kensington

Codecs de voz G.711μ/a, G.722 (banda larga), G.722.1c, G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, DTMF em banda e fora de 
banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, Noise shield

Recursos de telefonia

Paginação SIP, espera, chamada em espera para transferência/captação de chamadas, au-
dioconferência de 12 vias (incluindo o host), chamadas com vários participantes automaticamente 
formam uma reunião, MPK virtual, contatos para download (XML, LDAP, até 2000 itens), gravação 
de chamadas (local e no servidor), registro de chamadas (até 2000 registros), chamada em espera, 
resposta automática, plano de discagem flexível, toques musicais personalizados e música de espera

Áudio em HD Sim, alto-falante em HD com suporte a áudio full-band

Certificação Zoom

Qualidade de serviço Qualidade de serviço de camada 2 (802.1Q, 802.1p) e camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS)

Segurança Senhas de usuário e administrador, autenticação baseada em MD5 e MD5-sess, arquivo de configura-
ção com criptografia AES de 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, controle de acesso a mídia 802.1x

Upgrade/provisionamento Upgrade de firmware via TFTP/HTTP/HTTPS ou carregamento HTTP local, provisionamento em massa 
usando um arquivo de configuração XML com criptografia AES

Eficiência energética  
e ecológica

PoE+ 802.3at Classe 4 integrado
3300mAh Bateria interna recarregável para permitir até 4 horas de conversa

Conteúdo da embalagem Telefone para conferência GAC2570, cabo Ethernet, cabo micro-USB, Manual de instalação rápida, 
injetor PoE, cabo HDMI (opcional), 2 microfones de extensão sem fio GMD1208 (opcional)

Temperatura e umidade
Operação: 0 ºC a 40 ºC,
Armazenamento: -10 ºC a 60 ºC,
Umidade: 10% a 90% sem condensação

Aspectos físicos Peso da unidade: 1,38 kg
Dimensões da unidade: 419,7 (C) x 218,5 (L) x 78,6 mm (A)

Conformidade FCC, CE, RCM, IC, UKCA
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