
 
 
 
Firma Grandstream dodaje do swojego portfolio biznesowego telefon 

IP z zasilaczem PoE obsługujący jedną linię  
 

Boston, MA (19 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 wypuszczenie na rynek nowego telefonu IP, 
GXP1615. Ten mały biznesowy telefon IP obsługuje 1 konto SIP i 2 klawisze linii, a 
jednocześnie oferuje zintegrowany zasilacz Power-over-Ethernet (PoE), co gwarantuje klientowi 
wartość i funkcjonalność po niskiej cenie.  
 
„W firmie Grandstream ważna jest bliska współpraca z naszymi partnerami w zakresie 
opracowywania produktów, które spełniają i przewyższają zapotrzebowanie na rynku. Kiedy 
nasi użytkownicy poinformowali nas, że potrzebują telefonu IP obsługującego 1 linię, ze 
zintegrowanym zasilaczem PoE, w odpowiedzi zaprezentowaliśmy im model GXP1615” — 
mówi David Li, dyrektor generalny firmy Grandstream. „Ten nowy, ale jednocześnie oszczędny 
model łączy w sobie wiodącą na rynku technologię i przystępną cenę, czyniąc z niego 
atrakcyjny i konkurencyjny telefon IP, który z pewnością zadowoli potrzeby naszych 
konsumentów na całym świecie”.  
 
Najważniejsze cechy GXP1615:   

• 1 konto SIP, 2 klawisze linii i konferencje trzykierunkowe 
• Ekran LCD (132 x 48) 
• Pełnodupleksowy tryb głośnomówiący z audio HD 
• Trzy przyciski programowalne w języku XML, zależne od kontekstu 
• Podwójnie komutowane porty 10/100 Mbps 
• Obsługa EHS dla zestawów słuchawkowych Plantronics 
• Do 500 kontaktów i historia połączeń (do 200 rekordów) 
• Zintegrowany zasilacz PoE 

Cena i dostępność 

Model GXP1615 jest dostępny w sprzedaży w cenie 55 USD poprzez kanały dystrybucji firmy 
Grandstream na całym świecie. 

 
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 szeroko pojętą 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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