idea

Para cada necessidade, uma solução.

Uma linha de terminais IP com recursos de
alto nível, design diferenciado e modelos
para cada necessidade.

A família de terminais Leucotron by GrandStream possui recursos que irão te
auxiliar no dia a dia, desde funções como identificação de chamadas e visualização de discagem, até programação de teclas de acesso rápido.

GXV3240

GXP2140

Smart Terminal Android.
Permite a instalação de aplicativos
diretamente da Google Play StoreTM.

• 2 interfaces
de rede (WAN/
LAN);
• Aceita módulo
de expansão
GXP2200 para
até 160 teclas;
• Áudio HD;
• Bluetooth;
• Conexão para
headset;
• HDMI;

• Gigabit;
• Fonte PoE;
• SD;
• Sistema
Android;
• Touchscreen
capacitiva de
4,3”;
• USB;
• Viva voz HD;
• Wi-Fi.

• Aceita módulo de expansão
GXP2200 para até 160 teclas;
• Bluetooth;
• Gigabit;
• LCD TFT colorido de 4,3”;
• Fonte PoE;
• USB.

GXP2200
• Display LCD gráfico de 128x384 (com
LED em duas cores);
• BLF/discagem rápida;
• 20 botões programáveis duas-cores por
módulo, 2 páginas por módulo (40 contatos
no total).

GXP2130

GXP1630

Diferenciado.

Prático e de Simples Utilização.

• 2 interfaces de rede (WAN/
LAN);
• 8 teclas BLF;
• Áudio HD;
• Bluetooth;
• Conexão para headset;
• Gigabit;
• LCD TFT colorido de 2,8”;
• Fonte PoE;
• Viva voz HD.

• 2 interfaces de rede (WAN/
LAN);
• 8 teclas BLF;
• Áudio HD;
• Conexão para headset;
• Gigabit;
• LCD de 132x64 pixels;
• Fonte PoE;
• Viva voz HD.

GXP1625

GXP1610
• Uma conta SIP, exibição de até 2
chamadas;
• Viva-voz HD;
• Tela LCD de 132x48;
• Permite posição em dois ângulos, suporte de parede; • Conexão
para headset.

Para cada necessidade, uma solução.

www.leucotron.com.br

0800 035 8000

A Leucotron se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos apresentados neste material, sem prévio aviso.
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• 2 interfaces de rede (WAN/LAN);
• Áudio HD;
• Conexão para headset;
• LCD de 132x48 pixels;
• Fonte PoE;
• Viva voz HD.

