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Кoмeл Софт Мултимедия  представя

Нови 8-портови 
комутатори на Linksys

Разрастването на бизнеса изисква нови це-
ново ефективни мрежови решения, кои-
то да се променят според нуждите ком-

паниите. Ето защо Linksys пуска пет нови 8-
портови комутатора, които вече се предла-
гат на нашия пазар от официалния дистрибу-
тор Comel Soft. 

Linksys SRW208 предлага възможност за 
изграждане на интелигентна и защитена 
мрежова инфраструктура. Комбинацията от 
интелигентност и малки размери е идеална 
за конферентни и учебни зали, където защи-
теността и надеждността при работа са 
задължителни. 

Сигурността на мрежата е основен приори-
тет за всеки бизнес. Повечето мрежи за данни 
не са защитени, затова неоторизираният 
достъп  и загубата на данни са често среща-
но явление. SRW208 защитава мрежата чрез 
идентификация през 802.1X порт и MAC фил-
трация. 802.1X изисква клиентът да потвърди 
идентификацията преди портът да започне 
обмен на данни. 

Бизнесът вече оценява нуждата от Voice 
over IP (VoIP) и постепенно прехвърля своите 
гласови услуги към IP-базирани платформи, 
поддържащи едновременно глас и данни. 
Неуправляемите IP мрежи често занижават 
качеството на предавания на глас. С разшире-
ния QoS и функциите за управление на трафика 
в SRW208, гласовите данни са с приоритет, за 
да се осигурят надеждни гласови комуникации. 

Освен възможностите на Linksys SRW208, 
моделът SRW208G поддържа по-голям капа-
цитет (5,6 Gbps), Gigabit Ethernet порт и 
MiniGBIC порт за оптична връзка. 

Linksys SRW208L поддържа мрежи с капа-
цитет 3,8 Gbps и предлага допълнително LC 
конектор за 100base-LX SMF порт за оптична 
връзка (1310 nm).

За безжични и VoIP решения, моделите 
SRW208P и SRW208MP поддържат стандарта 
IEEE802.3af за захранване по LAN кабел (Power 
over Ethernet, PoE). SRW208P предлага 4 порта 
с максимум 15,4 W на порт или 8 порта с мак-
симум 7,5 W на порт (само 10/100 портове). 
Схемата за контрол на захранването автома-
тично открива Power over Ethernet в крайните 
устройства и чак тогава подава захранване. 
Присъства защита от късо съединение и LED 
индикация за статуса на PoE порта. Моделът 
SRW208MP предлага  максимум 15,4W на порт 
(само 10/100 портове). 

Новите комутатори на Linksis осигуря-
ват допълнителна защита, а интерфейсът 
WebView предлага интуитивно и защитено 
управление, позволяващо ви да използвате 
функциите на комутаторите за създаване на 
оптимизирана и безопасна мрежа. 

Linksys SRW208
Управляем 8 портов комутатор   
• 8x 10/100 Mbps Auto Sensing, Full Duplex порта 
• Капацитет 1.6 Gbps
• 256 активни VLAN (до 4096) 
• Таблица за 8k MAC адреси
• HTTP, SNMP, SSH, RMON функции за управление
• Конзолен порт за управление - RS232
• Възможност за монтиране в 19" шкаф 

Linksys SRW208G
Управляем 8 портов комутатор   
• 8x 10/100 Mbps Auto Sensing, Full Duplex порта 
• 1x Gigabit Ethernet порт 
• 1x MiniGBIC порт за оптична връзка
• Капацитет 5.6 Gbps
• 256 активни VLAN (до 4096) 
• Таблица за 8k MAC адреси
• HTTP, SNMP, SSH, RMON функции за управление
• Конзолен порт за управление - RS232
• Възможност за монтиране в 19" шкаф 

Linksys SRW208L
Управляем 8 портов комутатор   
• 8 10/100 Mbps Auto Sensing, Full Duplex порта 
• 1x LC конектор за 100base-LX SMF порт на 
1310 nm  за оптична връзка  
• 1x MiniGBIC порт за оптична връзка  
• Капацитет 3.8 Gbps
• 256 активни VLAN (до 4096) 
• Таблица за 8k MAC адреси
• HTTP, SNMP, SSH, RMON функции за управление
• Конзолен порт за управление - RS232
• Възможност за монтиране в 19" шкаф 

Linksys SRW208P
Управляем 8 портов комутатор с PoE 
(Захранване по LAN кабел) 
• 8 10/100 Mbps Auto Sensing, Full Duplex порта 
• 2x Gigabit Ethernet порт с 2x MiniGBIC порта 
за оптична връзка    
• PoE - 4 порта с максимум 15.4W на порт или 
8 порта с максимум 7.5W на порт (само 10/100 
портове) 
• Капацитет 5.6 Gbps
• 256 активни VLAN (до 4096) 
• Таблица за 8k MAC адреси
• HTTP, SNMP, SSH, RMON функции за управление
• Конзолен порт за управление - RS232
• Възможност за монтиране в 19" шкаф 

Linksys SRW208MP
Управляем 8 портов комутатор с PoE 
(Захранване по LAN кабел) 
• 8 10/100 Mbps Auto Sensing, Full Duplex порта 
• 2x Gigabit Ethernet порт с 2x MiniGBIC порта 
за оптична връзка    
• PoE - максимум 15.4W на порт (само 10/100 
портове) 
• Капацитет 3.8 Gbps
• 256 активни VLAN (до 4096) 
• Таблица за 8k MAC адреси
• HTTP, SNMP, SSH, RMON функции за управление
• Конзолен порт за управление - RS232
• Възможност за монтиране в 19" шкаф 


