ATA GKM 2200T
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O ATA GKM 2200 é um adaptador para telefone
analógico com funções de roteador, o que possibilita
a criação, o gerenciamento e a proteção de uma
pequena rede de computadores. Projetado para ser a
solução VoIP (voz sobre IP) de sua residência ou
escritório, o ATA GKM 2200T supera-se em qualidade
de áudio (QoS) e disponibilidade de recursos.
Agora você pode realizar e gerenciar sua
comunicação pela Internet em um só produto.
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Principais características
Comunicação de voz sobre IP (VoIP)
2 canais FXS para o uso de telefones convencionais, sem fio ou PABX
Permite a criação e administração de uma pequena rede de computadores (roteador)
Priorização do tráfego de voz sobre o de dados (QoS), garantindo uma qualidade de áudio ainda melhor
Redução de custo nas chamadas de longa distância*
Utilização simultânea telefone + computador ou hub/switch
Mobilidade e portabilidade da linha VoIP**
Configuração via WEB*** e menu de voz totalmente em português
Configuração flexível para diversos ambientes de operação
Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261)
Firewall integrado para proteção da rede de dados
*Necessário a contratação de uma operadora VoIP
**Necessário apenas a conexão com Internet
***Necessário Internet Explorer 5.x ou superior
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Características Técnicas
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Dimensões
Peso
Fonte de alimentação

100 x 110 x 28 mm
280 g

Interface LAN

1 x RJ 45 10/100 Base T

Interface WAN

Configuração de rede

1 x RJ 45 10/100 Base T
2 x RJ 11, configurações de campainha e tons, ajuste de nível de áudio, inversão de
polaridade, ajuste de tempo de flash e identificação de chamada DTMF/FSK
estática, DHCP ou PPPoE (ADSL)

CODECs

G.711, G.726-16/24/32/40, G.723.1, G.729

Atualização
Consumo máx. de energia

de configuração (remota e local) / de firmware (local)

Full Range (Entrada: 100-240 VAC / 50-60Hz Saída: +15 VDC, 1A)

Interface FXS

Interconexões ATA GKM 2200

4,32kWh/mês

T
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