
Série GRP2600
Telefone IP para operadoras

Sobre a série GRP2600
A série GRP2600 inclui telefones IP de ponta para operadoras projetados para grandes implementações. 
Esse conjunto de telefones IP de última geração apresenta um novo design elegante, uma experiência 
do usuário recriada, firmware unificado e opções de recursos avançados, como suporte a Wi-Fi, duas 
telas LCD e suporte para até 16 linhas. Para os requisitos de provisionamento remoto e em nuvem, 
a série GRP é compatível com a nova plataforma de provisionamento em nuvem da Grandstream, o 
GDMS (Grandstream Device Management System). 

Posicionamento do produto
Desenvolvida para grandes corporações, 
provedores de serviços e outros mercados que 
trabalham com grandes volumes, a série GRP 
oferece uma plataforma de voz avançada fácil de 
implementar e de usar com recursos de última 
geração para usuários avançados.  Toda a coleção 
GRP2600 de telefones IP apresenta um novo 
design elegante, uma experiência do usuário 
recriada, firmware unificado e opções de recursos 
avançados.

Recursos competitivos
• Os modelos permitem 2, 3 e 4 linhas
• Capas intercambiáveis para facilitar a 

personalização do logotipo
• Portas Ethernet Gigabit de 

10/100/1000 Mbps com detecção 
automática, comutador duplo e PoE 
integrado *indisponível no GRP2612/GRP2612W

• Aparelho em HD com viva-voz
• Wi-Fi de banda dupla e Bluetooth 

integrados*indisponível no GRP2612/GRP2612P/GRP2613

Suporta todos 
os principais 

codecs

BLF digital 
(GRP2612/13/14/15), 
LCD duplo (GRP2614)

Capa intercambiável 
para facilitar a 

personalização do 
logotipo

Suporta inicialização segura 
e armazenamento de dados 

criptografado
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GRP2612 (P/W) GRP2613 GRP2614 GRP2615

Teclas de 
linha e MP

Teclas para 4 linhas 
compartilhadas & 16 MPKs

Teclas para 6 linhas 
compartilhadas & 24 MPKs

Teclas para 4 linhas compartilhadas & 
40 MPKs

Teclas para 10 linhas 
compartilhadas & 40 MPKs

Tela LCD TFT colorido de 2,4 pol 
(320x240)

LCD TFT colorido de 2,8 pol 
(320x240)

LCD colorido principal de 2,8 pol 
(320x240), LCD colorido secundário de 

2,4 pol (240x320)

LCD TFT colorido de 4,3 pol 
(480x272)

Contas SIP Até 2 contas SIP Até 3 contas SIP Até 4 contas SIP Até 16 contas SIP

Rede 10/100 Mbps ethernet com 
PoE *somente no GRP2612P

Duas portas de rede Gigabit 
com PoE Duas portas de rede Gigabit com PoE Duas portas de rede Gigabit com 

PoE
Áudio Aparelho em HD com viva-voz Aparelho em HD com viva-voz Aparelho em HD com viva-voz Aparelho em HD com viva-voz

PoE Somente no GRP2612P Sim, integrado Sim, integrado Sim, integrado

Wi-Fi Somente no GRP2612W Não Wi-Fi de banda dupla 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi de banda dupla 802.11a/b/
g/n/ac

Bluetooth Não Não Sim, integrado Sim, integrado

Principais especificações técnicas da série GRP2600


