
 
 

 

Grandstream apresenta novo ATA com 2 portas e roteador NAT 
Gigabit 

 
O HT812 tem 2 portas FXS com roteador NAT Gigabit integrado  

e outros recursos avançados em um dispositivo elegante e compacto 
 

Boston, MA (22 de setembro de 2016)— A Grandstream Networks Inc., que conecta o mundo 

desde 2002 com soluções premiadas de comunicação unificada SIP, anunciou hoje seu novo 
adaptador de telefone analógico (ATA) com 2 portas, o H812. O mais novo elemento da série HT 
de ATAs líder de mercado da Grandstream permite que usuários comerciais e residenciais 
conectem 2 telefones analógicos ou aparelhos de fax a qualquer rede VoIP por meio de suas 2 
portas FXS. Além disso, o HT812 apresenta 2 portas de rede Gigabit com código de cores e 
roteador NAT integrado para facilitar a instalação.  
 
Com seu design premiado, o HT802 inclui as melhores funcionalidades de VoIP, proteção de 
segurança avançada e opções de provisionamento automatizado. Esse ATA suporta até 2 
perfis SIP, conferências de três vias em cada porta, codec de banda larga Opus, failover com 
servidor SIP redundante, fax por IP T.38, um certificado de segurança exclusivo para cada 
dispositivo, imagem de firmware dupla para maior confiabilidade, compatibilidade com diversos 
formatos de identificação de chamadas e muito mais. 
 
“Estamos empolgados com o lançamento do HT812, que representa a nova geração de ATAs 
da Grandstream”, disse David Li, CEO da Grandstream. “Esse ATA avançado apresenta um 
design elegante e amigável, que facilita a configuração e o gerenciamento por qualquer 
pessoa. Com os melhores recursos do setor e excelente desempenho, proteção de segurança 
excepcional e confiabilidade estrutural inigualável, o HT812 se destaca claramente da 
concorrência.”  
 
Recursos do produto 
Clique aqui para visitar a página do produto do HT812, que apresenta folhetos de dados, 
vídeos e links para recursos técnicos, manuais e firmware do produto. 
 
Preços e disponibilidade 
O HT812 já está comercialmente disponível 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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