
 
 
 

Grandstream apresenta nova solução avançada de telefonia IP DECT sem fio  
 

A estação base DP750 sem fio e o aparelho em HD DP720 proporcionam opções ilimitadas de 
mobilidade para usuários empresariais, de lojas, depósitos e residenciais 

 
Boston, MA, EUA (06 de julho de 2016)— A Grandstream Networks Inc., que conecta o 
mundo desde 2002 com soluções premiadas de comunicação unificada SIP, anunciou hoje o 
lançamento de sua nova solução de telefonia IP DECT, que engloba o DP750 e o DP720. O 
DP750 é uma estação base VoIP DECT de longo alcance que é emparelhada com o DP720, 
um aparelho em HD sem fio com sistema operacional intuitivo em tela colorida e áudio em HD. 
Essa sofisticada solução DECT proporciona mobilidade para usuários empresariais, de lojas, 
depósitos e residenciais que buscam um ambiente de comunicação sem restrições repleto de 
recursos avançados.  
 
“Nossa nova solução IP DECT foi projetada desde o início para fornecer uma tecnologia DECT 
sem fio eficiente a nossos clientes, com muitos novos recursos avançados, como áudio Full 
HD, sistema operacional intuitivo em tela colorida, compatibilidade com fones e muito mais”, 
declarou David Li, CEO da Grandstream. “Essa solução não poderia ter resultados finais 
melhores — esse é um indicativo de nosso esforço contínuo em superar nossos limites e 
fornecer produtos de alta qualidade para nossos clientes. Nossos canais estão empolgados 
com essa nova solução, e estamos muito felizes em poder fornecer o DP750 e o DP720 a 
eles.”  
 
Principais recursos da estação base IP DECT DP750: 

• O DP750 pode ser emparelhado com até 5 aparelhos DP720, apresentando um alcance 
de até 300 metros ao ar livre e 50 metros em local fechado 

• O compartilhamento de contas SIP em todos os aparelhos proprociona recursos 
unificados que permitem aos usuários atender chamadas em qualquer lugar, e oferece 
4 opções de toque em grupo para garantir que as chamadas sempre sejam ouvidas e 
respondidas: os modos circular, linear, paralelo e compartilhado 

• Suporta até 10 contas SIP diferentes em cada sistema DECT 
• POE integrado para alimentar o DP750  
• Provisionamento com zero configuração quando usado com os PBXs IP da série UCM 

da Grandstream, para configurar e gerenciar tudo de maneira rápida e fácil 
 

Principais recursos do aparelho IP DECT DP720: 
• É possível emparelhar até 5 DP720s com cada estação base DP750, com alcance de 

até 300 metros ao ar livre e 50 metros em local fechado a partir do DP750  
• Suporta até 10 contas SIP/10 linhas por aparelho e conferência de três vias 
• Apresenta um sistema operacional em tela colorida para uso intuitivo 
• Conector de fones integrado de 3,5 mm para facilitar o uso de fones; inclui uma presilha 

removível para cinto 
• Porta micro-USB para carga alternativa e operação sem bateria 
• Áudio em HD no viva-voz e no aparelho 
• Suporta atualizações OTA de software e firmware 

 



Recursos do produto 
Clique aqui para visitar a página do produto DP750 e clique aqui para visitar a página do 
produto DP720. As páginas dos produtos incluem folhetos de dados, vídeos e links para 
recursos técnicos, manuais e firmware dos produtos. 
 
Preços e disponibilidade 
O DP720 e o DP750 já estão comercialmente disponíveis para compra por meio dos canais 
internacionais de distribuição da Grandstream, pelo preço de tabela de US$ 75,00 (DP750) e 
US$ 69,00 (DP720). 
 
SOBRE A GRANDSTREAM NETWORKS 
A Grandstream Networks, Inc. conecta o mundo desde 2002 com produtos e soluções de 
comunicação SIP unificada que permitem que as empresas sejam mais produtivas do que nunca. 
Nossas soluções premiadas atendem aos mercados de pequenas e médias empresas e 
corporativo, tendo sido reconhecidas internacionalmente por sua qualidade, confiabilidade e 
inovação. As soluções da Grandstream reduzem os custos de comunicação, melhoram a 
segurança e aumentam a produtividade. Nossos produtos baseados em SIP de padrão aberto 
oferecem ampla interoperabilidade, recursos inigualáveis e flexibilidade. Visite 
www.grandstream.com para obter mais informações ou se conecte a nós no Facebook, no 
Linkedin e no Twitter. 
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