
 
 
 

Firma Grandstream przedstawia nowe, bezprzewodowe rozwiązanie DECT IP z 
szeroką gamą funkcji  

 
Bezprzewodowa stacja bazowa DP750 i słuchawka HD DP720 umożliwiają znaczne 

zwiększenie mobilności użytkownikom w gospodarstwach domowych, firmach, sklepach 
detalicznych oraz magazynach 

 
Boston, MA, USA (06 lipca 2016 r.) — Firma Grandstream Networks Inc., która od roku 2002 
łączy ludzi na świecie dzięki swoim nagradzanym, zunifikowanym rozwiązaniom do komunikacji, 
opartym na protokole SIP, zapowiedziała dziś wprowadzenie na rynek nowego 
bezprzewodowego rozwiązania telefonii IP w systemie DECT — urządzeń DP750 i DP720. 
Urządzenie DP750 to działająca w systemie DECT stacja bazowa VoIP o dużym zasięgu, którą 
można połączyć z urządzeniem DP720, bezprzewodową słuchawką HD z intuicyjnym 
systemem operacyjnym, kolorowym wyświetlaczem oraz dźwiękiem w jakości HD. Bogate w 
funkcje rozwiązanie DECT zwiększa mobilność w przedsiębiorstwach, sklepach detalicznych, 
magazynach i gospodarstwach domowych wymagających środowiska komunikacyjnego bez 
ograniczeń, oferującego zaawansowane funkcje.  
 
„Nowe rozwiązanie DECT IP zostało zaprojektowane od podstaw, aby dostarczyć naszym 
klientom bezprzewodową technologię DECT wzbogaconą o nowe, rozszerzone funkcje, takie 
jak dźwięk w jakości full HD, intuicyjny system operacyjny z kolorowym wyświetlaczem, 
zgodność ze słuchawkami i wiele innych” — powiedział David Li, dyrektor generalny firmy 
Grandstream. „To rozwiązanie przerosło nasze oczekiwania — jest ono wskaźnikiem ciągłego 
dążenia firmy Grandstream do przekraczania granic i dostarczania klientom wysokiej jakości 
produktów. Nasi dystrybutorzy są podekscytowani nowym rozwiązaniem i cieszymy się, że 
możemy dostarczyć im urządzenia DP750 oraz DP720.”  
 
Kluczowe funkcje stacji bazowej DECT IP DP750: 

• Każde urządzenie DP750 łączy się z maksymalnie 5 słuchawkami DP720 i obsługuje 
zasięg do 300 metrów na zewnątrz i 50 metrów w pomieszczeniach 

• Współdzielone konto SIP na wszystkich słuchawkach umożliwia dodanie zunifikowanych 
funkcji pozwalających użytkownikom odbierać połączenia w dowolnym miejscu, 
jednocześnie oferując 4 opcje grup dzwonienia zapewniające, że połączenia są zawsze 
słyszane i odbierane: kołowe, liniowe, równoległe oraz współdzielone 

• Obsługuje maksymalnie 10 różnych kont SIP dla systemu DECT 
• Wbudowane zasilanie POE dla urządzenia DP750  
• Konfiguracja zdalna typu zero configuration podczas używania z centralą PBX IP serii 

UCM firmy Grandstream ułatwia i przyspiesza definiowanie ustawień i zarządzanie 
 

Kluczowe funkcje słuchawki DECT IP DP720: 
• Maksymalnie 5 urządzeń DP720 można połączyć z każdą stacją bazową DP750. 

Obsługiwana odległość od urządzenia DP750 to 300 metrów na zewnątrz i 50 metrów w 
pomieszczeniu  

• Obsługuje do 10 kont SIP/10 linii na słuchawkę i trzykierunkowe konferencje 
• Oferuje intuicyjny system operacyjny z kolorowym wyświetlaczem 



• Wbudowany port słuchawkowy 3,5 mm umożliwia łatwe podłączenie słuchawek; 
zdejmowany zaczep na pasek 

• Port Micro-USB port umożliwiający ładowanie oraz działanie bez baterii 
• Dźwięk HD zarówno w głośniku, jak i w słuchawkach 
• Obsługuje bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania i oprogramowania układowego 

 
Informacje na temat produktu 
Kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę produktu urządzenia DP750, i kliknij tutaj, aby odwiedzić 
stronę produktu urządzenia DP720. Na stronach produktów znajdują się arkusze danych 
produktu, filmy i łącza do zasobów technicznych, podręczniki oraz oprogramowanie układowe. 
 
Cena i dostępność 
Urządzenia DP720 oraz DP750 są już ogólnie dostępne w sprzedaży za pośrednictwem 
globalnych kanałów dystrybucji firmy Grandstream w cenie 75 USD (DP750) i 69 USD (DP720). 
 
INFORMACJE O FIRMIE GRANDSTREAM NETWORKS 
Grandstream Networks, Inc. działa na rynku komunikacji od 2002 roku, dostarczając produkty 
zunifikowanej komunikacji opartej na protokole SIP oraz rozwiązania umożliwiające firmom 
osiągnięcie wyższej produktywności niż dotychczas. Nasze wielokrotnie nagradzane rozwiązania 
przeznaczone są dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw i są rozpoznawane na 
świecie z uwagi na jakość, niezawodność i innowacyjność. Rozwiązania firmy Grandstream 
obniżają koszty komunikacji, zwiększają ochronę zabezpieczeń i zwiększają produktywność. 
Produkty wykorzystujące otwarty standard SIP charakteryzują się szeroką zgodnością z 
rozwiązaniami branżowymi, wyjątkowymi funkcjami i niezrównaną elastycznością. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie www.grandstream.com lub na naszych profilach w serwisach 
społecznościowych Facebook, Linkedin i Twitter. 
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