GRANDSTREAM ANUNCIA NOVO TELEFONE IP MULTIMÍDIA COM VISOR TOUCH SCREEN DE 7”
O telefone IP multimídia GXV3175 é um upgrade ao popular GXV3140, certificado pelo Skype. Tem visor
LCD colorido touch screen de 7”, videoconferência de alta qualidade, PoE e WiFi integrados e uma série
de aplicativos de mídia avançados para usar em casa ou no escritório.
Brookline, Massachusetts (20 de dezembro de 2010) – A Grandstream Networks, o principal
fabricante de produtos de voz/vídeo IP e soluções de videovigilância, anunciou hoje o mais novo
integrante de sua família de telefones VoIP multimídia: o aparelho de mesa GXV3175, com visor LCD
touch screen de 7”. O equipamento é o irmão mais novo do premiado GXV3140, certificado pelo Skype,
de grande sucesso entre corporações e pequenas e médias empresas. Delgado e em formato tablet, o
GXV3175 tem capacidades extraordinárias em chamadas com vídeo, com incrível nitidez de imagem e
qualidade de áudio de alta definição (HD). Além disso, embute uma série de aplicativos de produtividade,
entretenimento e redes sociais. O GXV3175 representa o futuro das comunicações pessoais multimídia.
O aparelho redefine a experiência de comunicação IP em dispositivos de mesa, com alto nível de
inovação e integração de telefonia IP de alta definição baseada em padrões, videoconferência em tempo
real de alta qualidade e serviços avançados de informação e entretenimento, além de aplicativos
multimídia para redes sociais e de produtividade no trabalho.
“O GXV3175 oferece um valor impressionante, pois suporta voz em HD, diversas contas SIP,
videoconferência de alta qualidade com saída para TV, WiFi, um navegador baseado em webkit, widgets
e álbuns de fotos/conectividade com redes sociais em nuvem”, afirma Rich Tehrani, presidente executivo
e editor-chefe de grupo de publicações da TMC. “O visor touch screen de 7”, combinado com um único
botão de início, torna o telefone fácil de usar, como um verdadeiro smartphone. Em termos de relação
custo/benefício, a Grandstream mais uma vez demonstra que pode oferecer um telefone bonito e cheio
de recursos a um preço razoável”, acrescenta ele.
Com três linhas com até três contas SIP, mais serviço IPVideoTalk™ entre colegas GRATUITO e pronto
para usar, o GXV3175 também oferece:
•

Vídeo de alta qualidade e áudio em HD: visor LCD touch screen colorido de 7”, câmera CMOS
inclinável de 1,3 megapixels com obturador de privacidade, duas portas Ethernet 10M/100M com
PoE integrado, WiFi (802.11b/g/n) integrado, duas portas USB, porta SD, áudio estéreo e saída
para TV, entrada para fone de ouvido e caneta stylus.

•

Projeção de videoconferências: permite conexão com TV digital para projeção de chamadas
em tela ampla.

•

Interface touch-and-swipe, muito amigável, com aplicativos integrados de informação,
entretenimento e contatos em redes sociais: com uma arrojada interface gráfica touch-andswipe em diversos idiomas, o telefone oferece, entre outros recursos, navegador web completo;
previsão do tempo personalizada; notícias; cotações dos mercados de ações e câmbio; jogos;
milhares de estações de rádio on-line; suporte a serviços de streaming de vídeo e música, como
YouTube e Last.fm; automação e monitoramento residencial; apresentações de slides; moldura
de fotos digitais; álbuns de fotos na web, como Yahoo Flickr/Photobucket/Phanfare; aplicativos
de redes sociais, como Facebook e Twitter (em breve); mensagens instantâneas via
Yahoo/MSN/Google (em breve).

•

Aplicativos empresariais avançados: o telefone integra uma série de ferramentas de
produtividade, como agenda de compromissos, agenda telefônica com interface visual, função
BLF (para verificar se outros ramais da rede estão ocupados ou não) e de discagem rápida, ring
tone visual, mecanismo de streaming de anúncios multimídia e SDK/API baseada em
HTML/Java Script para o desenvolvimento de muitos outros aplicativos avançados sob medida.

•

Compatibilidade com diversas plataformas SIP, com proteção de segurança e
autoprovisionamento: compatível com a maior parte dos dispositivos SIP de terceiros e as
principais plataformas de IPPBX ou softswitch, o telefone também oferece suporte a tecnologias
de segurança com criptografia forte usando HTTPS/TLS/SRTP/OpenVPN. Além disso, pode ser
autoprovisionado conforme o padrão TR-069 para implantações de grande porte em redes
corporativas ou de prestadores de serviços de telecomunicações.

“A Internet hoje é indispensável em muitas atividades empresariais e na vida das pessoas”, diz David Li,
CEO da Grandstream. “Além dos telefones celulares, há uma demanda emergente por um dispositivo de
mesa independente do PC que seja fácil de usar e esteja sempre disponível, satisfazendo diretamente
as necessidades crescentes de comunicação on-line”, observa ele. “Estamos muito empolgados em
anunciar o telefone IP GXV3175, com visor touch screen, que proporciona uma experiência visual
impressionante e dá versatilidade à comunicação, tanto no ambiente corporativo quanto residencial.”
Clique aqui para obter imagens do GXV3175.
Preço e disponibilidade
O GXV3175 poderá ser encontrado na ampla rede de canais de distribuição da Grandstream em todo o
mundo a partir do fim do mês, a um preço sugerido de US$ 349.
Sobre a Grandstream Networks
Empresa premiada, a Grandstream Networks é líder no design e fabricação de soluções de voz e vídeo
para telefonia IP e de videovigilância. Desde 2002, a Grandstream atende aos mercados empresarial e
residencial, com produtos tecnológicos avançados para aumentar a produtividade e a segurança a
preços competitivos. A empresa é reconhecida no segmento de VoIP por suas ofertas de produtos
inovadores, acessíveis e de valor superior. Os produtos da Grandstream são compatíveis com a maior
parte dos produtos de VoIP baseados em SIP de prestadores de serviços de comunicações e de
terceiros. Para mais informações, visite www.grandstream.com
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