
 
 
 

Grandstream acrescenta telefone IP com uma linha e PoE a seu 
portfólio para pequenas empresas 

 
Boston, MA (19 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 um novo telefone IP, o GXP1615. Esse telefone IP para pequenas empresas 
suporta 1 conta SIP e teclas para 2 linhas, com PoE integrado para proporcionar qualidade e 
funcionalidade em um terminal com preço acessível.  
 
“Para nós, da Grandstream, é importante trabalhar de perto com nossos parceiros para 
desenvolver produtos que atendam e superem as expectativas do mercado. Nossos usuários 
informaram que precisavam de um telefone IP com uma linha e PoE integrado, então 
respondemos com o GXP1615”, contou David Li, CEO da Grandstream. “Esse modelo novo e 
econômico combina a melhor tecnologia do mercado com um nível de preço favorável, o que o 
torna um telefone IP atraente e competitivo, que certamente agradará nossos consumidores do 
mundo todo.”  
 
Os recursos em destaque do GXP1615 incluem:   

• 1 conta SIP, teclas para 2 linhas e conferência de três vias 
• Tela LCD (132 x 48) 
• Alto-falante full duplex com áudio em HD 
• 3 teclas sensíveis ao contexto com programação XML 
• Portas de 10/100 Mbps com comutador duplo 
• Suporta EHS para fones Plantronics 
• Até 500 contatos e histórico de chamadas com até 200 registros 
• PoE integrado 

Preços e disponibilidade 

O GXP1615 já está comercialmente disponível pelo preço de tabela de USD$ 55,00, por meio 
dos canais internacionais de distribuição da Grandstream. 

 
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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