
Điện thoại hội nghị doanh nghiệp Android

GAC2500 là điện thoại hội nghị sử dụng hệ điều hành Android. Sở hữu tính linh hoạt và tiện lợi, GAC2500 phù hợp với
bất cứ môi trường làm việc nào của doanh nghiệp. Hỗ trợ tối đa 6 line và 6 tài khoản SIP, đồng thời cho phép truy cập vào 
Google Play Store, để tổ chức hội nghị thông qua các ứng dụng của Android. Điện thoại hội nghị này cung cấp nhiều tùy 
chọn như hỗ trợ kết nối không dây qua Bluetooth để kết nối âm thanh và đồng bộ dữ liệu với các thiết bị di động, cũng 
như  kết nối wifi để gọi/hội nghị không dây ở bất kỳ vị trí nào. GAC2500 cho phép hội nghị 7 bên dễ dàng, màn hình cảm 
ứng 4,3 ” với giao diện Android quen thuộc giúp bạn dễ dàng sử dụng. Điện thoại hội nghị Android này cũng cung cấp 
tính năng daisy chain giúp kết nối và quản lý dễ dàng. Bằng cách kết hợp tất cả những tính năng này, GAC2500 cung cấp 
một nền tảng cho phép bất kỳ doanh nghiệp nào lựa chọn và tùy chỉnh linh hoạt điện thoại hội nghị của họ dựa trên nhu 
cầu liên lạc.
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GAC2500

Chạy Android 4.4 và cung cấp
truy cập vào Google Play Store;
tùy chọn sử dụng ứng dụng 
Android

Cổng mạng 10/100/1000mbps
gigabit tốc độ cao tự động cảm 
biến

Tích hợp Bluetooth cho đồng
bộ tai nghe và thiết bị di động

 Tích hợp PoE+ để kết nối mạng
và cấp nguồn cho thiết bị

Hỗ trợ WiFi dễ dàng kết nối
và di chuyển

Hỗ trợ 6 tài khoản SIP và hội 
nghị âm thanh 7 bên

Âm thanh HD mang lại chất lượng
thoại rõ nét và trung thực

Màn hình cảm ứng điện dung
4.3 inch (800x480) 

Công nghệ mã hóa bảo mật 
TLS và SRTP để bảo vệ cuộc gọi
 và tài khoản
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Giao thức/ tiêu chuẩn
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, 
NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, 
TLS, SRTP, IPV6 (pending), OpenVPN (pending)

Giao diện mạng Cổng Ethernet Gigabit tự động cảm biến, tích hợp PoE+ (IEEE 802.3at Class4)

Màn hình hiển thị 4.3” IPS LCD với độ phân giải 800x480 

Mic 3 mic cardioid, khoảng cách thu âm thanh lên tới 12 ft (khoảng 4m), góc thu âm 360°

Loa ngoài
Tần số: 220-18,000 Hz 
Âm lượng: lên tới 86 dB ở 0.5 mét
Âm thanh song công đầy đủ

Bluetooth Yes, tích hợp sẵn. Bluetooth 4.0 

Wi-Fi Yes, tích hợp. 802.11 b/g/n

Các cổng kết nối  Cổng âm thanh 3.5mm, USB Micro-B, cổng RJ48 daisy chain

Mã hóa và giả mã âm thanh
Hỗ trợ G.711µ/a, G.722, G.726, iLBC, Opus, G.722.1 và G.722.1c (pending), 
itrong bằng và ngoài băng DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), G.729A/B, VAD, CNG, 
AEC, PLC, AJB, AGC

Tính năng điện thoại

6 tài khoản SIP, giữ, chuyển, chuyển tiếp, hội nghị 7 bên, call park, nhận cuộc gọi, tải 
xuống danh bạ (XML, LDAP, lên tới 2000 liên hệ), chờ cuộc gọi, nhật kỹ cuộc gọi (lên tới 
2000 bản ghi), Tùy chỉnh XML của màn hình, trả lời tự động, nhấp để quay số, kế hoạch 
quay số linh hoạt, hot desking, tùy chọn nhạc chuông và nhạc chờ,  dự phòng máy chủ 
và chuyển đổi dự phòng

Ứng dụng hỗ trợ
Trình duyệt web, Adobe Flash, Facebook, Twitter, YouTube, Google calendar, nhập / xuất 
dữ liệu điện thoại di động qua Bluetooth, v.v. Có sẵn API / SDK để tùy chỉnh và phát triển 
phần mềm ứng dụng

Âm thanh HD Có, loa ngoài có hỗ trợ âm thanh băng rộng

QoS

Bảo mật
Mật khẩu cấp người dùng và quản trị viên, xác thực dựa trên MD5 và MD5-sess, tệp 
cấu hình được mã hóa AES 256-bit, TLS, SRTP, HTTPS, kiểm soát truy cập đa phương 
tiện 802.1x

Ngôn ngữ
English, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Russian, Croatian, Chinese, 
Korean, Japanese, và nhiều hơn thế

Nâng cấp và trích lập dự phòng
Nâng cấp chương trình qua TFTP / HTTP / HTTPS hoặc tải lên HTTP local, hỗ trợ nâng cấp 
chương trình hàng loạt bằng cách sử dụng tệp cấu hình XML được mã hóa TR-069 hoặc AES

Nguồn cấp Đầu vào:100-240VAC 50-60Hz; Đầu ra:12VDC,2A (24W)

Kích thước và trọng lượng
Kích thước tiêu chuẩn: 280mm(W) x 285mm(L) x 60mm(H)
Trọng lượng tiêu chuẩn: 1.34kg; Package weight: 2.35kg

Nhiệt độ và độ ẩm
Hoạt động: 0°C tới 40°C
Lưu trữ: -10°C tới 60°C 
Độ ẩm:  10% tới 90% Không ngưng tụ

Nội dung đóng gói
Điện thoại GAC2500, nguồn cấp, cáp mạng, cáp USB, cáp RJ48 cascade,
hướng dẫn cài đặt nhanh

Chứng chỉ

FCC: Part 15(CFR 47) Class B, FCC Part 15C 15.247; UL 60950 (bộ chuyển đổi điện).
CE: EN 55032,EN 55035,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,ETSI EN 301 489-1,ETSI EN 301 
489-17, ETSI EN 300 328, EN 60950-1,EN 62311, RoHS.
RCM: AS/NZS CISPR 32, AS/NZS 60950.1, AS/NZS 4268.
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Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) và Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS.


